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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/4/RM 

konané dne 22. 3. 2021 

  

Rada města bere na vědomí:   

 

67/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Zastupitelstva města. 

 

68/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

69/2021/4/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktuálních žádostí 

o pronájem bytů Města Ledeč nad Sázavou k 28.2.2021. 

 

70/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 2. čtvrtletí roku 2021 

budou termíny schůzí rady města: 12.4., 3.5., 24.5., 7.6., 21.6. 

 

Rada města schvaluje:   

 

71/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí předložený materiál a 

schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zaslání 

žádosti o zařazení kresby a blasonu historického znaku města do Registru komunálních 

symbolů. 

 

72/2021/4/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 57.000 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. 

 

73/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 3 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 25/2017-N ze dne 27.2.2017 s Mateřskou školou Ledeč nad Sázavou, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 

 

74/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

pozemků parc .č. 2215/37 a 270/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o celkové výměře 30 m
2
. 

 

75/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 

č. 24, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem K. F., 

285 22 Bohdaneč, a to na dobu určitou od 01.04. 2021 do 31. 12. 2021 s tím, že se do 

uvedeného bytu přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1 730,- Kč měsíčně. 
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76/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 

č. 1209, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní J. H., 

584 01 Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 04. 2021 do 31. 12. 2021 s tím, že se 

do uvedeného bytu přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1 715,- Kč měsíčně. 

 

77/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, novou nájemní smlouvu k bytu č. 1, ul. 

Barborka 790, Ledeč nad Sázavou panu P. K., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 

01.04.2021 do 30.06.2021. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 2 431,- Kč měsíčně. Pronajímatel požaduje úhradu peněžní jistoty (§2254 

NOZ) ve výši trojnásobku sjednaného nájmu, tj. 7 293,- Kč, před podpisem nájemní smlouvy. 

 

78/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 

1, ul. Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 

určitou od 01. 04. 2021 do 31. 05. 2021. 

 

79/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 10 k Nájemní 

smlouvě na společný nájem bytu zvláštního určení č. 13, ul. 5. května 1252, Ledeč nad 

Sázavou s Janem Pavelkou, trvale bytem 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou a V. B., Ledeč 

nad Sázavou (oba zastoupeni opatrovníkem Městem Ledeč nad Sázavou), a to na dobu určitou 

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. Rada 

města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2 522,- Kč měsíčně. 

 

80/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpuštění pouze holého nájmu bez 

služeb ve výši 12.600 Kč za nebytové prostory (bufet) v nemovitosti čp. 1292, Nádražní za 

období 01 - 06/2021 spolku HC Ledeč nad Sázavou, Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou z 

důvodu zákazu provozu ZS v rámci protikoronavirových opatření. 

 

81/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Čl. IV odst. 1 písm. a) Jednacího řádu 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání zastupitelstva města ve 2. čtvrtletí 

roku 2021, a to: 19.4., 28.6. 

 

82/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, objednání (nákup) vodoměrů s 

dálkovým odečtem na studenou a teplou vodu včetně montáže pro Dům s pečovatelskou 

službou ul. 5. května č.p. 1202, 1252, 1276, 584 01 Ledeč nad Sázavou na základě nabídky č. 

NAB-21-01026 od společnosti ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, 

IČ: 610 56 758, za cenu včetně daně 105 825,30 Kč. 

 

83/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 3 k mandátní 

smlouvě č. OdMI/92/2012 na správu majetku Města Ledeč nad Sázavou se společností ATOS 

spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 
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84/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

pozemků parc.č. 2215/19 a 2215/42 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o celkové výměře 36 m2. 

 

85/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu souboru místností o 

celkové výměře 56,80 m2  v 1. NP v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova 

polikliniky, která je součástí pozemku parc. č. st. 491/1 zast. pl. a nádv. v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou. 

 

86/2021/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákon č.128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzdát se práva a neuplatňovat nárok na náhradu 

škody ve výši 3 423,10 Kč soudní cestou a to na náhradu škody způsobenou spácháním 

přestupku obviněným D. H. 
     

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 22.3.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková
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Žadatelé
Schválená dotace 

na rok 2021
účel dotace

Společnost pro ranou péči, z.s. pobočka Brno 0,00 Kč raná péče

„Tenisový klub Ledeč nad Sázavou” 35 000,00 Kč na činnost klubu

Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou 20 000,00 Kč na opravu vleku a podlahu v provozovně

STŘED z.ú. 2 000,00 Kč na provoz sociální služby - Linka důvěry

CELKEM 57 000,00 Kč


