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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/7/RM 

konané dne 24. 5. 2021 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

123/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

124/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

125/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od MPSV na 

podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v 

souvislosti s epidemií Covid 19 (program podpory C) ve výši 849.095 Kč. 

 

126/2021/7/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 28.02.2021) a 

zároveň bere na vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

127/2021/7/RM – Rada města v Ledči nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 

odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Expertní 

vyjádření k současné stabilitní situaci ve svahu nad komunikací mezi zajištěným skalním 

masivem Šeptouchov a výrobním areálem Kovofiniš v Ledči nad Sázavou na části pozemku 

číslo parcely 1934/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou“ zhotovený v dubnu 2021 Ústavem struktury a 

mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i, V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, 

vypracovaný RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem ústavu. 

 

128/2021/7/RM – Rada města v Ledči nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 

odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučený 

postup prací, tak jak je navržen v dokumentu „Expertní vyjádření k současné stabilitní situaci 

ve svahu nad komunikací mezi zajištěným skalním masivem Šeptouchov a výrobním areálem 

Kovofiniš v Ledči nad Sázavou na části pozemku číslo parcely 1934/1 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou“. 

 

Rada města schvaluje:   

 

129/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru z Kraje 

Vysočina „Darovací smlouva na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na 

podporu obcí při zabezpečování vzdělávání v roce 2021“ ve výši 273.829,- Kč, dle rozhodnutí 

Kraje Vysočina dne 23.3.2021 usnesením číslo 0143/02/2021/ZK a zmocňuje starostu města k 

podpisu této smlouvy. 

 

130/2021/7/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 9.500 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, 

příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

131/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. o) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71004084 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020. 
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132/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. o) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Středisko volného času, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051540 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020. 

 

133/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. o) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71008951 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020. 

 

134/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. o) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051566 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020. 

 

135/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 1 zákona 

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

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč nad Sázavou za rok 

2020 převedení hospodářského výsledku ve výši 111.973,47 Kč následně: do rezervního 

fondu převod ve výši 22.394,70 Kč (20%) a do fondu odměn převod ve výši 89.578,77 Kč 

(80%). 

 

136/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 1 zákona 

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

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou za rok 

2020 převedení hospodářského výsledku ve výši 175.877,11 Kč následně: do rezervního 

fondu převod ve výši 100.000,- Kč (56,86%) a do fondu odměn převod ve výši 75.877,11 Kč 

(43,14%). 

 

137/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 1 zákona 

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

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ledeč nad 

Sázavou příspěvková organizace za rok 2020 převedení hospodářského výsledku ve výši 

41.244,36 Kč následně: celou částku ve výši 41.244,36 Kč (100%) do rezervního fondu. 

 

138/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace (ID FV02799.0121) z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na financování potřeb jednotky 

sboru dobrovolných hasičů, za účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti a to ve výši 

30.000 Kč na rok 2021 s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 a 

pověřuje starostu Města podpisem této smlouvy. 

 

139/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku pozemků parc. č. poz. 

507/1 – trvalý travní porost o výměře 2 492 m2 a parc. č. poz. 507/2 – trvalý travní porost o 

výměře 4 380 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou v době od 1. 7. 2021 do 7. 7. 2021 skupině 

historického šermu Thorwaldsons s tím, že jimi pořádaná akce se odehraje na pozemku parc. 

č. 507/2 a převážná část pozemku 507/1 bude akcí nedotčena (včetně pohybu veřejnosti, 

parkování aut, atd.) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce. 
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140/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

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

pozemku parc. č. 2215/23 (část chodníku - dva obdélníky o celkové výměře 30 m²) v k. ú. a 

obci Ledeč nad Sázavou, před č. p. 72 (BURGER & STEAK HOUSE) na Husově náměstí v 

Ledči nad Sázavou, za účelem provozování letní zahrádky. 

 

141/2021/7/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 – čtyř místností o ploše 54,11 m2 v 2. 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. 

 

142/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení Smlouvy o pronájmu ploch 

pro umístění reklamních nosičů ze dne 05.08.2004 upravenou dodatkem č. 1 ze dne 1.5.2009 

a dodatkem č. 2 ze dne 16.3.2012 na pronájem plochy pro umístění nejvýše 4 ks reklamních 

nosičů v budově polikliniky, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou s firmou H – Media s.r.o., se 

sídlem Praha 1, Řeznická 17, ke dni 30.6.2021 a pověřuje starostu města podpisem dohody o 

ukončení smlouvy o pronájmu. 

 

143/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

služeb za měsíc leden, únor, březen a duben v celkové částce 8 552,- Kč za nebytové prostory 

na Poliklinice paní J. K., Ledeč nad Sázavou, IČ: 66266050. 

 

144/2021/7/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 č. OdMI/46/2021/N na pronájem nebytových prostor – 1 místnosti v 2. NP o 

výměře 24,98 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky, které je 

součástí pozemku parc. č. st. 491/1 zast. pl. a nádv. v k.ú. Ledeč nad Sázavou s paní J. K., IČ: 

66266050, sídlo podnikání Marie Majerové 873, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

145/2021/7/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. 06. 2021 do 31.8.2021. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 4 277,- Kč. 

 

146/2021/7/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. 35, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem J. P., 

Uhlířské Janovice, a to na dobu určitou od 01.06. 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 1 736,- Kč měsíčně. 

 

147/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Dohodu o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze 

státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HBA-V-17/2021“ uzavřenou mezi ÚP ČR 

a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem dohody. 
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148/2021/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 2 k Nájemní 

smlouvě č. 152/2013 se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, 463 03 

Stráž nad Nisou, IČO 43224245 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

149/2021/7/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. 1 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu schvaluje předložený odpisový 

plán osobního automobilu TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE příspěvkové organizaci 

SVČ Ledeč nad Sázavou, Barborka 790, Ledeč nad Sázavou. 

 

150/2021/7/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 

pozemku parc.č st. 21 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. Jedná se o zahradu u domu čp. 77 v Čechově 

ulici v Ledči nad Sázavou. 

 

Rada města ukládá:   

 

151/2021/7/RM – Rada města v Ledči nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odstavce 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Odboru výstavby a životního 

prostředí dále jednat s příslušnými orgány o možnosti získání finančních prostředků z 

dotačních fondů na vyřešení současné stabilitní situace ve svahu nad komunikací mezi 

zajištěným skalním masivem Šeptouchov a výrobním areálem Kovofiniš v Ledči nad Sázavou 

na části pozemku číslo parcely 1934/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

152/2021/7/RM – Rada města v Ledči nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odstavce 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Odboru výstavby a životního 

prostředí vypsat poptávkové řízení a v něm oslovit minimálně tři firmy za účelem technického 

vyřešení současné stabilitní situace ve svahu nad komunikací mezi zajištěným skalním 

masivem Šeptouchov a výrobním areálem Kovofiniš v Ledči nad Sázavou na části pozemku 

číslo parcely 1934/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

  

  

     

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

V Ledči nad Sázavou 24.5.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 
Částka uvedená v 

žádosti na rok 
2021 

účel dotace 

Linka bezpečí, z.s.  2 000,00 Kč na krizovou telefonickou Linku bezpečí 

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z.s. 7 500,00 Kč na provoz Poradny Mezi stromy 

CELKEM 9 500,00 Kč   

 

 

 

 


