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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/16/RM 

konané dne 18. 10. 2021 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

277/2021/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí vyřazení pohledávky ve 

výši 2 000,- Kč za Františkem Matlachem, r.č. 570704/2264, zemřelém dne 8.1.2021, 

posledně bytem Ledeč nad Sázavou, 5. května 1202 z důvodu zastavení řízení o pozůstalosti. 

 

Rada města schvaluje:   

 

278/2021/16/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, změnu závazného 

ukazatele u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou tak, aby se 

příspěvek na činnost poskytovaný zřizovatelem příspěvkové organizaci v částce 67.000,-Kč 

změnil na investiční příspěvek a zároveň souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 31 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, aby příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou o tuto částku posílila svůj investiční fond. 

 

279/2021/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace č. FV02791.0544 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

„Obnova venkova Vysočiny 2021", na realizaci projektu "Oprava místních komunikací v 

Habreku a Obrvani" ve výši 60 % z celkových uznatelných nákladů projektu (nejvýše však 99 

600 Kč), s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

 

280/2021/16/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 

o celkové výměře 65,90 m2 v suterénu v domě č.p. 555, ulice Ke Stínadlům, který stojí na 

pozemku parcela č. st. 601 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

281/2021/16/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. 13, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní V. K., a 

to na dobu určitou od 01. 11. 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 3 368,- Kč měsíčně. 

 

282/2021/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

31, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem J. V. a 

paní B. V., dohodou ke dni 31.10.2021. 

 

283/2021/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o zpracování studie 

řešení veřejného prostranství č. SML-Z-E-21-108 se společností RPA Projekty, s.r.o., 

Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno, IČ: 06516271 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 
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284/2021/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky, která je 

součástí pozemku parcela číslo st. 491/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 

Ledeč nad Sázavou, viz přiložený soupis: 

 

Č. 1 v 1. NP dvojgaráž 60,63 m2 

(v garáži je umyvadlo) 

Č. 2 v 2. NP 1 místnost 13,10 m2 

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

Č. 3 v 2. NP 2 místnosti 29,12 m2 

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

Č. 4 v 2. NP 1 místnost 14,50 m2 

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

Č. 5 v 2. NP 1 místnost 35,20 m2 

Č. 6 v 2. NP 1 místnost 20 m2 

Č. 7 v 2. NP 1 místnost 6,82 m2 

Č. 8 v 2. NP 1 místnost 6,25 m2 

(v místnosti je umyvadlo, WC a sprcha) 

Č. 9 v 2. NP 1 místnost 24,98 m2 

Č. 10 v 3. NP 1 místnost 14,30 m2 

(mezipatro – není přístupné z výtahu) 

Č. 11 v 3. NP 1 místnost 14,30 m2 

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

Č. 12 v 3. NP 2 místnosti 16,90 m2 + 12,70 m2 

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

Č. 13 v 3. NP 1 místnost 13,70 m2 

Č. 14 v 3. NP 1 místnost 13,70 m2 

Č. 15 v 3. NP 3 místnosti 26,50 m2 + 6,20 m2 + 9,8 m2  

(v místnostech jsou umyvadla) 

  

285/2021/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

nebytových prostoro celkové výměře 109,88 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 1292 – 

zimní stadion, který je součástí pozemku parcela číslo st. 2267 zastavěná plocha a nádvoří v 

k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

286/2021/16/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 J. V. a paní 

I. B., pracovnicemi organizační složky města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou s 

účinností od 19. října 2021. 

 

287/2021/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Provozní a návštěvní řád víceúčelového hřiště u 

ZŠ v Ledči nad Sázavou. 

 

288/2021/16/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, jejímž 

předmětem je zpracování PD pro akci "Rekonstrukce visuté lávky přes Sázavu k nádraží 
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(Kovofiniš)" s firmou Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

289/2021/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí darovací smlouvy-

finančního daru na spolufinancování vánoční výzdoby města Ledeč nad Sázavou, a to od 

společnosti INTEX, výrobní družstvo, Hradešínská 2144/47, Praha 10 -Vinohrady, IČ 005 

28 692, ve výši 50.000,00 Kč a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

290/2021/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 5, 

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

ke dni 31.10.2021. 

 

Rada města souhlasí:   

 

291/2021/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 30 odst.4 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, aby 

příspěvková organizace Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou částku 129.000,- Kč z 

rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 

 

Rada města ukládá:   

 

292/2021/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 

250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů ukládá příspěvkové 

organizaci Základní umělecké škole Ledeč nad Sázavou odvod částky 251.643,94 Kč z 

investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

V Ledči nad Sázavou 18.10.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková     

 


