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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/3/RM 

konané dne 8. 3. 2021 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

56/2021/3/RM – Rada města bere na vědomí uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o 

veřejných službách č. SM201912066 ke dni 31. 12. 2020. Smlouva byla uzavřena mezi 

Městem Ledeč nad Sázavou a společností ČSAD Benešov s.r.o. k zajištění dopravní 

obslužnosti ve veřejné linkové osobní dopravě na trase Ledeč nad Sázavou – Čechtice – 

Vlašim na období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2021. 

 

Rada města neschvaluje:   

 

57/2021/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

nebytových prostor o celkové výměře 65,90 m2 v suterénu v domě č.p. 555, ulice Ke 

Stínadlům, který stojí na pozemku parcela č. st. 601 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s panem P. Č., 

sídlo Praha 4 - Chodov, IČ: 48075302 a to na dobu určitou od 01.04.2021 do 31.03.2022 za 

částku roční nájemné 600,- Kč/m2/rok. 

 

Rada města schvaluje:   

 

58/2021/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Kraje Vysočina a 

MPSV na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu) na financování provozních nákladů 

sociální služby na rok 2021 ve výši 3.163.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

59/2021/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu města 

pro rok 2021 organizacím a spolkům v celkové výši 45.000 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, 

příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Smlouvy o příspěvku na činnost 

a vybrané akce budou ze strany Města smluvně podepsány a fyzicky vyplaceny až v 

okamžiku skutečného konání akcí nebo možnosti provozování dané činnosti. 

 

60/2021/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

částí z pozemku parc.č. 2132/8 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře cca 33 m2 – u severní 

stěny bytového domu čp. 804 - 805 ul. Na Rámech v Ledči nad Sázavou, se Společenstvím 

vlastníků bytů Rámy 804-5, Ledeč nad Sázavou, IČ: 25953788, na dobu určitou a to od 

podpisu této smlouvy do 31. srpna 2021, za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč (jedná se o 

osvobozené plnění dle §56a zákona č. 235/2004 Sb.), za účelem umístění zařízení staveniště a 

pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

61/2021/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia a 

velkoprostorového stanu obci Vilémovice, Vilémovice 67, 584 01 Ledeč nad Sázavou na 

připravovanou poutní slavnost (setkání rodáků), v náhradním termínu 26. 6. 2021 (pokud se 

akce nebude moci konat 15. 5. 2021) s tím, že přepravu pódia si zajistí na své náklady obec 

Vilémovice a s tím, že při montáži a demontáži pódia bude přítomen zaměstnanec města (p. 

D.), který byl zaškolen na výstavbu a demontáž jeviště a pokud by byla jeho přítomnost nutná 

mimo pracovní dobu (např. o víkendu) uhradí tyto náklady obec Vilémovice. 
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62/2021/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu 

nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky, která je 

součástí pozemku parcela číslo st. 491/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 

Ledeč nad Sázavou, viz. přiložený soupis:  

 

Č. 1 v 1. NP 2 místnosti 13,61 m2 +13,50 m2 

 (v místnosti je umyvadlo) 

Č. 2 v 2. NP 1 místnost 13,10 m2 

 (v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

Č. 3 v 2. NP 1 místnost 14,50 m2 

 (v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

Č. 4 v 2. NP 1 místnost 35,20 m2 

Č. 5 v 2. NP soubor místností 124,17 m2 

 (v místnostech jsou umyvadla, je zde WC a sprcha) 

Č. 6 v 2. NP 1 místnost 15,45 m2 

Č. 7 v 3. NP 1 místnost 14,30 m2 

 (mezipatro – není přístupné z výtahu) 

Č. 8 v 3. NP 1 místnost 14,30 m2 

 (v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

Č. 9 v 3. NP 2 místnosti 16,9 m2 + 12,7 m2 

 (v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

Č. 10 v 3. NP 1 místnost 13,70 m2 

Č. 11 v 3. NP 3 místnosti 26,50 m2 + 6,20 m2 + 9,8 m2 

 (v místnostech jsou umyvadla) 

 

63/2021/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o technické podpoře se 

společností VITA software, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

64/2021/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Licenční ujednání se společností 

COMINFO, a.s. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

65/2021/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření příkazní smlouvy č. nSIPO 

05-26/2021se společností Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4 PSČ 

225 99, IČO: 47114983, jejímž předmětem je závazek příkazníka k obstarání inkasa plateb 

obyvatelstva v rámci správy bytového fondu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

66/2021/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

nebytových prostor o celkové výměře 65,90 m2 v suterénu v domě č.p. 555, ulice Ke 

Stínadlům, který stojí na pozemku parcela č. st. 601 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s paní M. Ř., 

sídlo Kožlí 582 93, IČ: 74626311 a to na dobu určitou od 01.04.2021 do 31.12.2021 za částku 

roční nájemné 720,- Kč/m2/rok. 
 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

V Ledči nad Sázavou 8.3.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková
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Žadatelé Schválená dotace 
na rok 2021 

účel dotace 

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Ledeč nad Sázavou 30 000,00 Kč Výměna střešní krytiny na garáži včelařského domu 

Královská stezka o.p.s. 5 000,00 Kč Čištění řeky Sázavy 2021-10.4.2021 

Zdravotní klaun o.p.s. 10 000,00 Kč Zajištění zdravotních klauniád v nemocnicích v Kraji Vysočina 

CELKEM 45 000,00 Kč   
 


