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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/14/RM 

konané dne 13. 9. 2021 

 

Rada města bere na vědomí:   

245/2021/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

246/2021/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí vyřazení pohledávky ve 

výši 3 860,09 Kč za Janou Krejčíkovou, IČ: 66266050 a vyřazení pohledávky ve výši 11 

057,29 za Renátou Nováčkovou, IČ: 40812677, z důvodu rozhodnutí soudů o oddlužení a 

osvobození od placení pohledávek. 

 

247/2021/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 4. čtvrtletí roku 

2021 budou termíny schůzí rady města: 4.10., 18.10., 1.11., 22.11., 13.12. 

 

Rada města schvaluje:   

248/2021/14/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. 1104, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem J. 

L., a to na dobu určitou od 20. 09. 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 1.273 Kč měsíčně. 

 

249/2021/14/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. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní M. V., a 

to na dobu určitou od 17. 09. 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 1.741 Kč měsíčně. 

 

250/2021/14/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 části pozemku č. 

2215/23 – ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou (o rozměrech cca 15 m x 

15 m) – prostranství Husova náměstí mimo komunikací, parkovacích ploch a ploch zeleně 

Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou za účelem 

pořádání akce školy, která se bude konat 14. 9. 2021 nebo 16. 9. 2021 od 9,00 hod do 16,00 

hod (v závislosti na počasí). 

 

251/2021/14/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 č. VP_2021_125008 na zimním stadionu v Ledči nad 

Sázavou, za cenu ve výši 3 744 Kč vč. 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. 

 

252/2021/14/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/74/2021/N 

na pronájem garáže v 1. PP o celkové výměře 16,5 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 A. B., za roční částku nájemného za jeden m2, která je 607 Kč + DPH ve výši 21 % a 

pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
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253/2021/14/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 se společností 

TopGIS, s.r.o., IČO: 29182263, jejímž předmětem je zpřístupnění webové mapové aplikace 

GisOnline a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

254/2021/14/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 4. čtvrtletí 

roku 2021, a to: 8.11., 20.12.  

 

255/2021/14/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 20. 9. 2021. 

 

256/2021/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy na dodání 

hlasovacích lístků voličům pro volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 8. a 9. 

října 2021 s firmou - Česká pošta, s. p. a pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu 

výše uvedené smlouvy. 

 

257/2021/14/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 50.000 Kč dle tabulky „Rozpis 

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

 

258/2021/14/RM – Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Josef Macík, Dřínovská 

4742, Chomutov 430 04 za částku 711.830 Kč bez DPH, 861.314,30 Kč s DPH a zároveň 

zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy jsou 

přípravné 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

V Ledči nad Sázavou 13.9.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková
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Žadatelé 
Částka schválené dotace 

na rok 2021 
účel dotace 

Tenisový klub Melechov, z.s. 50 000,00 Kč 

Na výstavbu sportoviště – dovedností ledové kluziště pro děti 

a mládež. 

CELKEM 50 000,00 Kč   

 

 
 


