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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/15/RM 

konané dne 4. 10. 2021 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

259/2021/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

Rada města schvaluje:   

 

260/2021/15/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, finančního 

daru z rozpočtu města pro rok 2021 organizacím a spolkům v celkové výši 63.500 Kč dle 

tabulky „Rozpis dotací, finančních darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

261/2021/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření pachtovní smlouvy k 

pozemku parc.č. 1696 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s výpovědní dobou 1 rok za pachtovné ve 

výši 500 Kč/rok za celý předmět pachtu a pověřuje starostu města podpisem pachtovní 

smlouvy č. OdMI/76/2021. 

 

262/2021/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

354/31 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 10 m2 panu T. A. za nájemné ve výši 50 

Kč/m2/rok (jedná se o osvobozené plnění dle § 56a zákona č. 235/2004 Sb. a pověřuje 

starostu města podpisem nájemní smlouvy č. OdMI/78/2021/N. 

 

263/2021/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření pachtovní smlouvy na 

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

podpisem pachtovní smlouvy č. 48/2021. 

 

264/2021/15/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 

o výměře 13,70 m2 umístěného 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. 

 

265/2021/15/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/8/2018/N ze dne 14.2.2018 na pronájem 1 místnosti 

(nebytového prostoru) ve 1. NP o výměře 15,6 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 s paní MUDr. 

Šárkou Drinkovou, se sídlem Tylova 2533, Havlíčkův Brod, ICO: 05569141 a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku. 
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266/2021/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podnájem paní MUDr. Šárce Drinkové, se 

sídlem Tylova 2533, Havlíčkův Brod, ICO: 05569141 v pronajatých prostorách dle nájemní 

smlouvy z roku 2018 v I.NP v prostorách interny v budově polikliniky č.p. 450, ul. Habrecká, 

Ledeč nad Sázavou pro MUDr. Petra Judu, IČ: 15060641 za účelem provozování ortopedické 

ambulance s termínem od 1.10.2021. 

 

267/2021/15/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. 

 

268/2021/15/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. 

8, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. S., a to na 

dobu určitou od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

269/2021/15/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. 

10, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní R. K., a to 

na dobu určitou od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

270/2021/15/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. 

1101, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu V. P., a 

to na dobu určitou od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

271/2021/15/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. 

1323, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. D., a 

to na dobu určitou od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

272/2021/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu 

části pozemku parc. č. 2215/23 – ostatní plocha, silnice a části pozemku parc. č. 2215/1 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, tzn. prostranství Husova 

náměstí mimo komunikací, parkovacích ploch a ploch zeleně, za účelem konání prodejních 

trhů. 

 

273/2021/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 7 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 26/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) se 

Základní školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Nádražní 780, Ledeč 

nad Sázavou z důvodu technického zhodnocení budovy a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku. 

 

274/2021/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje vyvěšení vlajky České obce 

sokolské dne 8. října 2021 (Památný den sokolstva) na průčelí budovy městského úřadu v 

Ledči nad Sázavou. 
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275/2021/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o provedení uměleckého výkonu, název 

vystoupení: Potrestaná lakota, uzavřenou s: František Pokorný, Vidice, Nová Lhota 18, 284 

01 Kutná Hora, IČ: 74282212 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

276/2021/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu jednotného vstupného na představení 

"Potrestaná lakota" ve výši 50 Kč. 

  

     
 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

V Ledči nad Sázavou 4.10.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 
Částka schválené 

dotace na rok 2021 
Účel příspěvku 

Forma 

příspěvku: 

finanční dar/ 

dotace 

Český svaz chovatelů, z.s. 30 000,00 Kč Krajská, okresní a speciální výstava drobného zvířectva. dotace 

Tenisový klub Ledeč nad Sázavou, spolek 20 000,00 Kč dodávka a montáž tenisových čar. dotace 

Český rybářský svaz, z.s. 13 500,00 Kč Nákup rybářských holin a tlakové myčky wap. dotace 

CELKEM 63 500,00 Kč     
 


