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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/5/RM 

konané dne 12. 4. 2021 

 

Rada města bere na vědomí:   

87/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

88/2021/5/RM – Rada města bere na vědomí oznámení obecně prospěšné společnosti 

Královská stezka, že původně plánovaná akce Čištění řeky Sázavy 2021 se z 

epidemiologických důvodů neuskuteční. Z výše uvedeného nedojde k podpisu smlouvy o 

finančním daru mezi Městem Ledeč nad Sázavou (poskytovatel) a Královskou stezkou o.p.s. 

(příjemce), ani k vyplacení dříve schválené částky RM usnesením č. 59/2021/3/RM ze dne 

8.3.2021. 

 

Rada města schvaluje:   

89/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

pozemků parc. č. 887/59, 887/60, 888/2 a 888/4 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o celkové výměře 

280 m2. 

 

90/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

pozemku parc. č. 127 v k.ú. Souboř o výměře 391 m2. 

  

91/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

pozemku parc. č. 116 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 15 m2. 

  

92/2021/5/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. 4 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 24/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) se 

Základní uměleckou školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Nádražní 

231, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

  

93/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

OdMI/33/2021-N na pronájem části z pozemků parc. č. 2215/19 a 2215/42 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

94/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

OdMI/32/2021-N na pronájem části z pozemků parc. č. 2215/37 a 270/2 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

95/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu prostor sloužících k 

podnikání na pronájem nebytových prostor – souboru místností v 1. NP o výměře 56,8 m2 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 se společností Vysočinské nemocnice 

s.r.o., se sídlem 5. května 319, 396 01 Humpolec, IČO: 25257005, DIČ: CZ699003488 a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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96/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu bytu č. 1321 v Domě s 

pečovatelskou službou ul. 5. května 1276 v Ledči nad Sázavou panu J. L. dohodou ke dni 19. 

04. 2021. 

 

97/2021/5/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. 1321, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní M. B., 

280 02 Kolín, a to na dobu určitou od 20.04. 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 1.709 Kč měsíčně. 

 

98/2021/5/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. 1213, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní Z. B., 

584 01 Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.05.2021 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. 

 

99/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu bytu č. 23 v Domě s 

pečovatelskou službou ul. 5. května 1202 v Ledči nad Sázavou paní B. K. dohodou ke dni 30. 

04. 2021. 

 

100/2021/5/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. 1322, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní B. K., 

584 01 Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 01.05.2021 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 1.273 Kč měsíčně. 

 

101/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program řádného zasedání 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 19. 4. 2021. 

 

102/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, 

implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix č. F-19-00674 se 

společností Asseco Solutions, a.s. a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

103/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Směrnici 

upravující přidělování a užívání mobilních telefonů č. 2/2021. 

 

104/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 30 odst. 1 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po 

projednání hospodářského výsledku příspěvkové organizace Středisko volného času 

příspěvková organizace Ledeč nad Sázavou, Barborka 790 za rok 2020, převedení 

hospodářského výsledku ve výši 299.610,97 Kč následně: do rezervního fondu převod ve výši 

299.610,97 Kč (100%). 
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Rada města souhlasí:   

 

105/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 31 odst. 3 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu souhlasí s uzavřením 

Podnikatelského úvěru Střediskem volného času, příspěvková organizace s Komerční bankou 

a.s., a to ve výši 175.000,-Kč s úrokovou sazbou odpovídající 1M PRIBOR + 1,08% p.a. a 

splatností úvěru 31.12.2025. 

 

106/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 30 odst. 4 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, aby 

příspěvková organizace Středisko volného času Ledeč nad Sázavou částku 299.610,97 Kč z 

rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 

 

107/2021/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 30 odst. 4 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, aby 

příspěvková organizace Středisko volného času Ledeč nad Sázavou částku 21.196,03 Kč z 

rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 

 

 
  

  

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

V Ledči nad Sázavou 12.4.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková 


