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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/17/RM 

konané dne 1. 11. 2021 

 

Rada města bere na vědomí:   

293/2021/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

294/2021/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

Rada města doporučuje:   

295/2021/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města Ledeč 

nad Sázavou schválit žádost Římskokatolické farnosti – děkanství, Mlýnská 148, Ledeč nad 

Sázavou o příspěvek na opravu fasády děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Ledči nad 

Sázavou – 2. etapa ve výši 100.000 Kč. 

 

Rada města nedoporučuje:   

296/2021/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou nedoporučuje Zastupitelstvu města 

Ledeč nad Sázavou schválit žádost Římskokatolické farnosti – děkanství, Mlýnská 148, 

Ledeč nad Sázavou o příspěvek na opravu fasády děkanského kostela sv. Petra a Pavla v 

Ledči nad Sázavou – 2. etapa ve výši 800.000 Kč. 

 

297/2021/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou nedoporučuje Zastupitelstvu města 

Ledeč nad Sázavou schválit žádost J. Č., o směnu části pozemku parc.č. 1680/2 o výměře cca 

80 m2 za část pozemku parc.č. 1678/13 o výměře cca 1350 m2, vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

a úhradu rozdílu v hodnotě pozemků dle ceny určené znaleckým posudkem. 

 

Rada města schvaluje:   

298/2021/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného u bytů zvláštního 

určení v domě s pečovatelskou službou ul. 5 května č.p. 1202, č.p. 1252 a č.p. 1276 Ledeč 

nad Sázavou u nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou pro období od 1.1.2022 na cenu 

50,- Kč/m2/měsíc v případě částečné rekonstrukce bytu navýšení o 10 % na částku 55,- 

Kč/m2/měsíc a v případě kompletní rekonstrukce bytu o 20 % na 60,- Kč/m2/měsíc s tím, že 

takto stanovené nájemné nebude každoročně navyšováno o míru inflace stanovenou Českým 

statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. 

 

299/2021/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného v městských bytech 

ul. Mlýnská č.p. 145 Ledeč nad Sázavou u nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou pro 

období od 1.1.2022 na cenu 50,- Kč/m2/měsíc s tím, že takto stanovené nájemné bude 

každoročně navyšováno o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předchozí 

kalendářní rok. Zvýšení bude platné vždy od 1. dne měsíce následujícího po vyhlášení 

inflačního koeficientu Českým statistickým úřadem. 

 

300/2021/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného v městských bytech 

ul. Habrecká č.p. 450, ul. Barborka č.p. 790 Ledeč nad Sázavou a bytě zvláštního určení ul. 

28 října č.p. 1290 Ledeč nad Sázavou u nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou pro 

období od 1.1.2022 na cenu 60,- Kč/m2/měsíc s tím, že takto stanovené nájemné bude 

každoročně navyšováno o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předchozí 

kalendářní rok. Zvýšení bude platné vždy od 1. dne měsíce následujícího po vyhlášení 

inflačního koeficientu Českým statistickým úřadem. 
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301/2021/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného v městských bytech 

ul. Hlaváčova č.p. 560-561-562, ul. Na Sibiři č.p. 558-559, ul. Ke Stínadlům č.p. 555-556-557 

a ul. Jaroslava Haška č.p. 572 Ledeč nad Sázavou u nájemních smluv uzavíraných na dobu 

určitou pro období od 1.1.2022 na cenu 70,- Kč/m2/měsíc s tím, že takto stanovené nájemné 

bude každoročně navyšováno o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za 

předchozí kalendářní rok. Zvýšení bude platné vždy od 1. dne měsíce následujícího po 

vyhlášení inflačního koeficientu Českým statistickým úřadem. 

 

302/2021/17/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 dodatku č. 1 k 

nájemní smlouvě č. OdMI/14/2021-N ze dne 18. 2. 2021 (nájem části pozemků za účelem 

konání prodejních trhů na Husově náměstí), kterým dochází ke změně termínu vánočních trhů 

(nově 7. 12., 14. 12. a 21. 12. 2021), s paní P. D., IČO: 72761504 a pověřuje místostarostku 

města podpisem tohoto dodatku. 

 

303/2021/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodávky elektřiny NN na 

rok 2022 s firmou EP ENERGY TRADING a.s. se sídlem Klimentská čp. 46, Praha 1 a 

pověřuje podpisem místostarostku města. 

 

304/2021/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodávky elektřiny NN na 

rok 2023 s firmou EP ENERGY TRADING a.s. se sídlem Klimentská čp. 46, Praha 1 a 

pověřuje podpisem místostarostku města. 

 

305/2021/17/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 8. 11. 2021. 

 

306/2021/17/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 2.01 a 2.02 o celkové výměře 263,87 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. 

 

307/2021/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako dodavatele plynu firmu innogy 

Energie s.r.o. se sídlem Praha 10 ul. Limuzská čp. 3135/12 a pověřuje místostarostku 

podpisem akceptačního protokolu a dále smlouvy o sdružených službách dodávky plynu na 

rok 2022. 
  

     

 

 

Ing. Hana Horáková       Mgr. Michal Simandl  

místostarostka města            místostarosta města  

 

 

V Ledči nad Sázavou 1.11.2021  

Zapsala: Michaela Procházková     


