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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/12/RM 

konané dne 9. 8. 2021 

 

 

Rada města povoluje:   

 

203/2021/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů, povoluje výjimky v počtu dětí na MŠ Ledeč n. S., a to podle 

jednotlivých tříd takto: MŠ Stínadla – 1. třída Včelky o 4 děti (celkem 28), 2. třída Berušky o 

3 děti (celkem 27), 3. třída Motýlci o 4 děti (celkem 28), 4. třída Žabky o 4 děti (celkem 28) 

MŠ 28. října – třída Koťátka o 4 děti (celkem 28) MŠ Družstevní – třída Mravenečci o 4 děti 

(celkem 28), za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 

školy a že jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

204/2021/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

205/2021/12/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 31.05.2021) a 

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

 

Rada města neschvaluje:   

 

206/2021/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provádění stavebních úprav a 

umisťování přijímačů signálu v souvislosti s příjmem internetového, televizního apod. 

signálu, na objektech Domu s pečovatelskou službou č.p. 1202, 1252 a 1276, ul. 5. května, 

584 01 Ledeč nad Sázavou.  

 

Rada města odkládá:   

 

207/2021/12/RM – Rada města v Ledči nad Sázavou odkládá v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy, jejímž 

předmětem jsou udržovací a sanační práce zajišťující bezpečnost nestabilních skalních masivů 

ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou ve svahu nad komunikací mezi zajištěným skalním 

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

par. č. 1934/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

Rada města schvaluje:   

 

208/2021/12/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 11.000 Kč dle tabulky „Rozpis 

dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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209/2021/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dohody o zrušení veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace č. SFP011/2021 s K. Š., 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu města podpisem této dohody. 

 

210/2021/12/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. 

6, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní J. Z., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.10.2021 do 31.12.2021. 

 

211/2021/12/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. 

37, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu F. Ř., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.10.2021 do 31.12.2021. 

 

212/2021/12/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. 09. 2021 do 30.11. 2021. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 4 277,- Kč. 

 

213/2021/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení 

nájmu bytu č. 36, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou 

paní M. K. dohodou ke dni 19. 8. 2021. 

 

214/2021/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pronájem bytu zvláštního určení č. 36, 

ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. D., 584 01 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 20. 8. 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 Kč 1 284,- měsíčně. 

 

215/2021/12/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 29,12 m2 v 2.NP, v budově č.p. 450 v ul. Habrecká v Ledči nad Sázavou se 

společností Medical care vysočina s.r.o., IČO: 28831306 se sídlem Občinská 1980, 580 01 

Havlíčkův Brod, zastoupenou MUDr. Farouk Atiou a pověřuje starostu města podpisem 

dohody o ukončení smlouvy o pronájmu. 

 

216/2021/12/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/67/2021/N na pronájem nebytových prostor – 2 místností v 2. NP o 

celkové výměře 47 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 Medical care vysočina s.r.o., IČO: 28831306 

se sídlem Občinská 1980, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupenou MUDr. Farouk Atiou s tím, 

že rekonstrukce těchto dvou místností bude hrazena společností Medical care vysočina s.r.o. a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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217/2021/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřízení vyhrazeného parkování pro 

osobu ZTP v Ledči nad Sázavou ul. 5. května před domem č.p. 1276. Vyznačení parkovací 

plochy svislým dopravním značením a vodorovným dopravním značením dle platných 

předpisů, bude vybudováno na náklady žadatele. 

 

218/2021/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

OdMI/21/19-N ze dne 10.4.2019 dohodou ke dni 31.8.2021 a pověřuje starostu města 

podpisem této dohody. 

 

219/2021/12/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/68/21-N na pronájem části z pozemku parc.č. 2310/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o 

výměře 20m2 společnosti Bufet Ledeč s.r.o., Nádražní 98, Ledeč nad Sázavou 584 01, IČO 

09614249, za nájemné ve výši 3650 Kč/rok (jedná se o osvobozené plnění dle §56a zákona č. 

235/2004 Sb.) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

220/2021/12/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 3 ks desek z 

mobilního pódia a 6 ks mobilních kovových zábran panu D. P., organizátorovi akce Pokoutní 

festival, která se bude konat dne 14.8.2021 u hotelu Kouty. 

 

221/2021/12/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 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 19. 8. 2021 (od 17:00 

hod) do 22. 8. 2021 (do 12:00 hod), za účelem pořádání motocyklové akce „Melechovský 

okruh a Trojkolování 2021", společnosti FORM Solution s. r.o., se sídlem Jeremenkova 

1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČO: 28658272 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o výpůjčce. 

 

222/2021/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření „Dohody o svěření osobního 

motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s paní B. I., 

pracovnicí organizační složky města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou s účinností od 

10. srpna 2021. 

 

223/2021/12/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. 

13, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu V. B., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.09.2021 do 30.09.2021. 
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Rada města ukládá:   

 

224/2021/12/RM Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí stížnost manželů 

Křížkových a ukládá vedoucímu OVŽP Ing. Dvořákovi zaslat konkrétní věcnou odpověď na 

zaslanou stížnost, respektive poukazované nedostatky týkající se údržby zeleně v intravilánu 

města Ledeč nad Sázavou v rámci dobrých mravů a lidské slušnosti, které jsou samozřejmostí 

pro každého úředníka MÚ. Zaslaná odpověď není konkrétní odpovědí na poukazovaný stav, 

ale pouze vyjmenováním paragrafů manželům Křížkovým, jaké náležitosti má obsahovat 

jejich stížnost. Rovněž odpověď vedoucího OVŽP neřeší kdy a jak budou nedostatky 

odstraněny. Postup vedoucího OVŽP považuje RM z pohledu řadových občanů, kterými jsou 

i členové RM, za nevhodný a neprofesionální.  

  

 

     

 

 

 

 

 
 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 9.8.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 
Částka uvedená v žádosti 

na rok 2021 
účel dotace 

Centrum české historie, o.p.s.  1000,00 Kč VII. ročník Dne české historie – Křivsoudov 21.8.2021 

FORM Solution s.r.o. 10 000,00 Kč Melechovský okruh a sraz ČS motocyklů a Trojkolování 2021 

CELKEM 11 000,00 Kč   

 


