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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/13/RM 

konané dne 30. 8. 2021 

 

Rada města povoluje:   

 

225/2021/13/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 ve třídách ZŠ Ledeč nad Sázavou, a 

to podle jednotlivých tříd takto: 6. A – navýšení o 1 žáka, s jedním žákem s podpůrným 

opatřením třetího stupně, celkem 30 žáků, 6. B – navýšení o 4 žáky, se třemi žáky s 

podpůrným opatřením třetího stupně, celkem 31 žáků, 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:   

 

226/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

227/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí oznámení 

Automotoklubu Ledeč nad Sázavou, z.s., Pod Šeptouchovem 260, 58401 Ledeč nad Sázavou, 

IČO: 46485864 (v souladu se smlouvou o výpůjčce ze dne 4. 5. 2017) o konání akce "Přebor 

Východních Čech SMS motokros 2021" od 25. 8. 2021 do 20. 9. 2021 v areálu 

motokrosového závodiště a části rekultivované skládky Rašovec.  

 

Rada města schvaluje:   

 

228/2021/13/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 40.000 Kč dle tabulky „Rozpis 

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

 

229/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu č. OdMI/70/2021/N 

na pronájem garáže v 1. PP o celkové výměře 16,25 m2 ve stavbě občanské vybavenosti č.p. 

450, která je součástí pozemku parc. č. st. 491/1 zast. pl. a nádv. v k.ú. Ledeč nad Sázavou s 

panem R. T., 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem nájemní 

smlouvy. 

 

230/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru 

1 místnosti o výměře 15,6 m2 umístěného v 1. 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. 

 

231/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 

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

2 místností o celkové výměře 29,12 m2 umístěných 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. 
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232/2021/13/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 pozemku parc. č. 

353 v k. ú. Obrvaň, za účelem pořádání akce "Přebor Východních Čech SMS motokros 

2021", Automotoklubu Ledeč nad Sázavou, z.s., Pod Šeptouchovem 260, 58401 Ledeč nad 

Sázavou, IČO: 46485864 a to do 20. 9. 2021.  

 

233/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 4 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 25/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) s 

Mateřskou školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Stínadla čp. 1049, 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

234/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pachtu pozemku 

parc.č. 1696 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

235/2021/13/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 

pozemek parc.č. 354/31 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 10 m2. 

 

236/2021/13/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 - Přebor Východních Čech SMS motokrosu 2021 

konané dne 4. 9. 2021, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách motokrosového 

areálu Města Ledeč nad Sázavou. 

 

237/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zajištění zabezpečení požární 

ochrany bez úhrady osobních nákladů členů SDH v rámci akce akce - Přebor Východních 

Čech SMS motokrosu 2021 konané dne 4. 9. 2021, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v 

prostorách motokrosového areálu Města Ledeč nad Sázavou v počtu 4 členů. 

 

238/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zprostředkování uměleckého pořadu a 

o jeho realizaci registrační číslo: 21008, název pořadu: O chytrém Honzovi a krásné 

Madlence, uzavřenou s DAP - divadelní agentura Praha, Přemyšlenská 80, 182 00 Praha 8, 

IČ: 43895450, zastoupenou paní Miladou Bednářovou a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

239/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného na představení "O chytrém 

Honzovi a krásné Madlence" ve výši 50 Kč/dítě, 100 Kč/dospělý. 

 

240/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy se společností 

Vodohospodářský atelier, s. r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, IČO: 27724905, jejímž 

předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového 

rozpočtu na akci „Ledeč nad Sázavou - vodní nádrž Plácky“ a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 
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241/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy formou objednávky 

se společností REACOM, s. r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, IČO: 27724905, jejímž 

předmětem je oprava komunikace v ul. Barborka formou PATCH dle cenové nabídky ze dne 

27.5.2021 a pověřuje OdMI k vystavení objednávky. 

 

242/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, upuštění od vymáhání 

regeresivní náhrady 10.000 Kč + 1.000 Kč (správní poplatek) s ohledem na skutečnost, že 

pokácení dřeviny mohlo být provedeno v omluvitelném omylu, kdy dle názoru OŽP bylo 

nutné věc urychleně řešit, neboť předmětné stromy byly ve špatném stavu, větve zasahovaly 

do toku a hrozil pád stromů nebo povodňová situace jím způsobená. Pokácení tedy bylo ve 

veřejném zájmu, k ochraně občanů, jejich majetku, života  a zdraví.   

 

243/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

pozemky parc.č. 2155/28 a 2148/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

244/2021/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění nápojového a svačinového 

automatu společnosti Delikomat s.r.o. v prostorách zimního stadionu a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 
  

     

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 30.8.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 
Částka uvedená v žádosti 

na rok 2021 
účel dotace 

Automotoklub Ledeč nad Sázavou, z.s.  40 000,00 Kč 65. ročník Ledečského motokrosu 

CELKEM 40 000,00 Kč   

 

 


