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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/8/RM 

konané dne 7. 6. 2021 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

153/2021/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

Rada města neschvaluje:   

 

154/2021/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu se zákonem č. 

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

zvláštního určení č. 13, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou panu J. P., Ledeč nad Sázavou 

(zastoupeným opatrovníkem Městem Ledeč nad Sázavou). 

 

155/2021/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia panu M. J. 

za účelem pořádání akce pro veřejnost na letním stadionu dne 18.7.2021. 

 

Rada města schvaluje:   

 

156/2021/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o 

provozování muzea v Ledči nad Sázavou ze dne 1. 4. 2015 a dodatků č. 1 a 2 se společnostní 

Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o., IČ: 49813013, se sídlem Husovo náměstí 7, Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

157/2021/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej cca 10 m2 použité betonové 

dlažby za částku 400,- Kč panu M. B.,Ledeč nad Sázavou. 

 

158/2021/8/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. 

3, ul. Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou panu J. Č., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou 

od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

159/2021/8/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. Barborka, Ledeč nad Sázavou panu P. K., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 

7. 2021 do 31.12.2021. 

 

160/2021/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, ul. Na 

Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou M. Z. a R. Z., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 

07. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

161/2021/8/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 

zvláštního určení č. 13, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou s panem V. B., Ledeč nad 

Sázavou (zastoupen opatrovníkem Městem Ledeč nad Sázavou), a to na dobu určitou od 
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01.07.2021 do 31.08.2021. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 2 522,- Kč měsíčně. 

 

162/2021/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

společnosti POVODA s.r.o. o velikosti 2 m2 na plot u č.p. 77 v Ledči nad Sázavou. 

 

163/2021/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 19 ke smlouvě o nájmu 

městských lesů s Lesní společností, a.s. Ledeč nad Sázavou, kterou se stanovuje nájemné za 

městské lesy pro rok 2021 ve výši 760.000 Kč a pověřuje starostu města k podpisu. 

 

164/2021/8/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. 23, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní J. P., 

584 01 Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 15.06. 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 1 714,- Kč měsíčně. 

 

165/2021/8/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. 11, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní M. Č. a 

J. Č., 584 01 Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 15. 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 3 313,- Kč měsíčně. 

 

166/2021/8/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. 1, ul. 28. října 1290, Ledeč nad Sázavou s paní V. J., 584 01 Ledeč nad Sázavou, a to na 

dobu určitou od 15.06. 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 2 557,- Kč měsíčně. 

 

167/2021/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadání přezkoumání hospodaření 

Města Ledeč nad Sázavou za rok 2021 odboru kontroly Kraje Vysočina a pověřuje starostu 

města podpisem žádosti. 

 

168/2021/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření licenční smlouvy o veřejném 

provozování reprodukcí hudebních děl v rámci Města Ledeč nad Sázavou (VP_2021_38980) 

za cenu ve výši 6 417,72 Kč včetně DPH se společností OSA - Ochranný svaz autorský pro 

práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČO: 63839997 

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

169/2021/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

příslušenstvím Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou za účelem pořádání 

absolventského setkání žáků. 
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170/2021/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o dílo na akci 

"Rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Hrnčíře na pozemcích parc.č. 2215/44, 2215/19 a 

2333 v k.ú. Ledeč nad Sázavou." se společností HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o., se 

sídlem Hradec 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 15059391 s nabídkovou cenou v celkové 

výši 374 646,25 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

     
 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 7.6.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


