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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/9/RM 

konané dne 21. 6. 2021 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

171/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

172/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výpověď nájemní 

smlouvy na část pozemku parc.č. 2310/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

173/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výpověď smlouvy MUDr. 

Miroslava Šovana, jejíž předmětem je pronájem garáže v prostorách polikliniky. 

 

174/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 3. čtvrtletí roku 

2021 budou termíny schůzí rady města: 12.7., 9.8., 30.8., 13.9. 

 

Rada města neschvaluje:   

 

175/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem části z pozemku parc.č. 

2077/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a doporučuje i Zastupitelstvu města neschválit prodej 

předmětné části pozemku, tímto Rada města zamítá žádost pana M. V. o pronájem. 

 

Rada města schvaluje:   

 

176/2021/9/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 22.295 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, 

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

 

177/2021/9/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/48/21 – N na pronájem 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, od podpisu smlouvy do 

31.10.2021 za nájemné ve výši 1 Kč za každý započatý m² a den (jedná se o osvobozené 

plnění dle § 56a zákona č. 235/2004 Sb.), za účelem provozování letní zahrádky společnosti 

APAJ s.r.o. se sídlem Družstevní 1030, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 07387881 a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

178/2021/9/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/49/21–N se společností Půjčovna lodí Samba, s.r.o. se sídlem: Nepovolená 1637, 107 

00 Praha, IČO: 24819565 na pronájem části pozemku parc.č st. 21 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

(zahrada u domu čp. 77 v Čechově ulici v Ledči nad Sázavou) za účelem provozování 

půjčovny lodí do 15. 9. 2021 za cenu 1000 Kč/měsíc (jedná se o osvobozené plnění dle § 56a 

zákona č. 235/2004 Sb.) a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
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179/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení Smlouvy o nájmu prostor 

sloužících k podnikání ze dne 30.12.2016 na pronájem 2 místností na Poliklinice, o celkové 

výměře 47 m2 v 2.NP, v budově č.p. 450 v ul. Habrecká v Ledči nad Sázavou se společností 

P-Praktik v.o.s., IČO: 28819811 se sídlem Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

zastoupenou MUDr. Monikou Policarovou a pověřuje starostu města podpisem dohody o 

ukončení smlouvy o pronájmu. 

 

180/2021/9/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/50/2021/N na pronájem nebytových prostor – 4 místností v 2. NP o 

celkové výměře 54,11 m2 v domě č.p. 450, který je součástí pozemku parc. č. st. 491/1 zast. 

pl. a nádv. v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností P-Praktik v.o.s., IČO: 28819811 se sídlem 

Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. Monikou Policarovou a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

181/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, společnosti P-Praktik v.o.s., IČO: 

28819811 se sídlem Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. Monikou 

Policarovou, umístění venkovní klimatizační jednotky na fasádu budovy polikliniky čp. 450 v 

Ledči nad Sázavou, ul. Habrecká. Podmínkou je, že v případě opravy nebo zateplení fasády si 

žadatel na svoje náklady provede demontáž i zpětnou montáž na budovu. 

 

182/2021/9/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/51/2021/N na pronájem nebytových prostor – 2 místností v 1. NP o 

celkové výměře 27,11 m2 v domě č.p. 450, který 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, IČ: 25257005, DIČ: CZ699003488, zastoupenou Ing. et Ing. 

Josefem Kresslem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

183/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku prostor rekultivované skládky 

„Rašovec“ – pozemek parc. č. 2031/1 a parc. č. 2031/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a část 

pozemku parc. č. 295/2 v k.ú. Obrvaň v termínu od 16.7. - 18.7.2021, za účelem pořádání 

kulturní akce, paní K. Š., Ledeč nad Sázavou, IČO: 10873431 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

184/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem mobilního pódia za cenu 

3.000 Kč + výdaje spojené s účastí osoby pověřené OdMI paní K. Š. za účelem pořádání 

kulturní akce pro veřejnost a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

185/2021/9/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 2. NP 2 místnosti 47 m2 

č. 2 v 2. NP 1 místnost 11,23 m2 

č. 3 v 2. NP 1 místnost 20 m2 

č. 4 v 2. NP 1 místnost 6,82 m2 

č. 5 v 2. NP 1 místnost 6,25 m2 
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186/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu prostor garáže o 

celkové ploše 16,50 m2 v 1. PP v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova 

polikliniky, která je součástí pozemku parc. č. st. 491/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou. 

 

187/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadání zpracování studie ZTV Ledeč 

nad Sázavou, lokalita Nad Pilou Ing. Tomášovi Štefánkovi - Prodis, Havlíčkův Brod a 

pověřuje starostu města podpisem objednávky. 

 

188/2021/9/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 3. čtvrtletí 

roku 2021, a to: 20.9. 

 

189/2021/9/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 28. 6. 2021. 

 

190/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, asistenci členů SDH Ledeč nad 

Sázavou při zabezpečení požární ochrany v rámci akce Bitva o Notorburg, která se bude konat 

dne 24. 7. 2021 v časovém rozsahu od 13 do 19 hod., pořádaná Notorix Denatur z. s., 

zastoupené panem M. D., v počtu 2 - 3 členů SDH bez úhrady osobních nákladů členů SDH 

Ledeč nad Sázavou. 

 

191/2021/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné použití techniky SDH Ledeč 

nad Sázavou k zabezpečení akce Bitva o Notorburg, která se bude konat dne 24. 7. 2021, 

pořádaná Notorix Denatur z. s., zastoupené panem M. D. 
  

     

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 21.6.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 
Částka uvedená v 

žádosti na rok 2021 
účel dotace 

Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, z.s.  10 679,00 Kč Zajištění financování služeb za rok 2020 

Kristýna Šlosrová 11 616,00 Kč Kulturní akce „Rašovec“ 

CELKEM 22 295,00 Kč   

 

 


