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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/10/RM 

konané dne 12. 7. 2021 

 

Rada města navrhuje:   

 

192/2021/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje na základě žádosti Kraje Vysočina jako 

zástupce města místostarostku Ing. Hanu Horákovou do hodnotící komise pro hodnocení 

ředitelů škol a školských zařízení. 

 

Rada města schvaluje:   

 

193/2021/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

plochy k umístění reklamního zařízení (baneru) o velikosti 2 m2 na plot u č.p. 77 v Ledči nad 

Sázavou se společností Půjčovna lodí Samba s.r.o., IČO: 24819565 od podpisu smlouvy do 

15.9.2021 za smluvenou cenu ve výši 2700 Kč/rok (jedná se o osvobozené plnění dle § 56a 

zákona č. 235/2004 Sb.) a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

194/2021/10/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. 2310/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 20 m2. 

 

195/2021/10/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. 

21, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. Š. a V. 

Š., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.09.2021 do 31.12.2021. 

 

196/2021/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o 

nájmu prostor sloužících k podnikání č. OdMI/142/2016/N ze dne 30. 12. 2016, dodatku č. 1 

ze dne 20.01.2018, dodatku č. 2 ze dne 05.02.2018, dodatku č. 3 ze dne 11.06.2018 a dodatku 

č. 4 ze dne 30.12.2019 na pronájem místností o výměře 107,4 m2 v budově polikliniky, 

Habrecká č.p. 450 v Ledči nad Sázavou se společností Vysočinské nemocnice s.r.o., 5. května 

319, 396 01 Humpolec, IČO: 25257005, DIČ: CZ699003488, zastoupenou Ing. et Ing. 

Josefem Kresslem s účinností od 1. 9. 2021 a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

197/2021/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu prostor 

sloužících k podnikání č. OdMI/50/2021/N ze dne 25.6.2021 na pronájem 1 místnosti 

(nebytového prostoru) ve 2. NP o výměře 11,23 m2 v budově polikliniky č.p. 450, Habrecká v 

Ledči nad Sázavou na pozemku parc. č. st. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou společnosti P-

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

zastoupenou MUDr. Monikou Policarovou s platností od 1.8.2021 a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku. 

 

198/2021/10/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 10.000 Kč dle tabulky „Rozpis 

dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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Rada města ukládá:   

 

199/2021/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukládá vedoucímu OŽP Ing. Břetislavu Dvořákovi 

projednat s vedením Věznice Světlá nad Sázavou možnost a podmínky zaměstnávání 

odsouzených při údržbě zeleně v Ledči nad Sázavou. Termín: do 16.7.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 12.7.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 
Částka uvedená v žádosti 

na rok 2021 
účel dotace 

Pavla Vrbková  10 000,00 Kč Organizace amatérského běžeckého závodu Ledeč Run 

CELKEM 10 000,00 Kč   
 

 


