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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/20/RM 

konané dne 13. 12. 2021 

 

Rada města ruší:   

 

396/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM Ledeč nad Sázavou č. 

332/2021/19/RM ze dne 22. 11. 2021, kterým bylo schváleno uzavření nové nájemní smlouvy 

k bytu č. 16, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní 

M. J. a panem J. J., bytem Ledeč nad Sázavou. 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

397/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí oznámení ředitele 

Základní školy Ledeč nad Sázavou, který vyhlašuje dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů volné dny a to 21. 12. a 22. 12. 2021. Provoz školní družiny bude upraven. 

 

398/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 1. čtvrtletí roku 

2022 budou termíny schůzí rady města: 17.1., 7.2., 21.2., 14.3., 28.3. 

 

Rada města schvaluje:   

 

399/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 28 odst.1 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 

2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizaci-

Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 71004084. 

 

400/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 28 odst.1 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 

2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizaci-

Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 71008951. 

 

401/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 28 odst.1 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 

2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizaci-

Středisko volného času, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 72051540. 

 

402/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 28 odst.1 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 

2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizaci-

Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 72051566. 

 

 

 

403/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 28 odst.1 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. 
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b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že součástí příspěvku na 

činnost příspěvkové organizaci Středisko volného času v roce 2021 byl i příspěvek na odpisy 

osobního automobilu, pořízeného v témže roce, v částce 18.204,00 Kč. Dále RM Ledeč nad 

Sázavou schvaluje v souladu s § 28 odst.1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, že příspěvek na činnost příspěvkové organizaci Středisko volného 

času v roce 2022 obsahuje i příspěvek na odpisy ve výši 1/2 odpisů, dle odpisového plánu 

schváleného zřizovatelem, tj. 31.206,00 Kč 

 

404/2021/20/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 25.000 Kč dle 

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

 

405/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

nájmu prostor sloužících k podnikání č. OdMI/34/2021/N na pronájem souboru místností o 

celkové výměře 56,80 m2 umístěného v 1. NP v domě čp. 450, ulice Habrecká, Ledeč nad 

Sázavou, který stojí na pozemku parc. č. st. 491/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou se společností 

Vysočinské nemocnice s.r.o., se sídlem 5. května 319, 396 01 Humpolec, IČO: 25257005, 

DIČ: CZ699003488 a pověřuje starostu/místostarostku města podpisem tohoto dodatku. 

 

406/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

nájmu prostor sloužících k podnikání č. OdMI/16/2021/N na pronájem jedné místnosti o 

výměře 13,70 m2 umístěné v 3. NP v domě čp. 450, ulice Habrecká, Ledeč nad Sázavou, 

který stojí na pozemku parc. č. st. 491/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. Janem 

Maštálkou, sídlo Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 75122715 a pověřuje 

starostu/místostarostku města podpisem tohoto dodatku. 

 

407/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

nájmu prostor sloužících k podnikání č. OdMI/46/2021/N na pronájem jedné místnosti o 

výměře 24,98 m2 umístěné v 2. NP v domě čp. 450, ulice Habrecká, Ledeč nad Sázavou, 

který stojí na pozemku parc. č. st. 491/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou s paní Janou Krejčíkovou, 

IČ: 66266050, sídlo podnikání Marie Majerové 873, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu/místostarostku města podpisem smlouvy. 

 

408/2021/20/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. 1321, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní M. B., 

Praha 10 - Vršovice, a to na dobu určitou od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022 s tím, že se do 

uvedeného bytu přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1 935,- Kč měsíčně. 

 

409/2021/20/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. 16, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem L. V., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 s tím, že se do 

uvedeného bytu přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1 547,- Kč měsíčně. 

410/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, novou nájemní smlouvu k bytu č. 1, ul. 

Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 
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01.01.2022 do 31.03.2022. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 5 598,- Kč měsíčně. Pronajímatel požaduje úhradu peněžní jistoty (§2254 

NOZ) ve výši trojnásobku sjednaného nájmu, tj. 16 794,- Kč, před podpisem nájemní 

smlouvy. 

 

411/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření Dohody o úhradě dluhu mezi 

Městem Ledeč nad Sázavou a A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou. Rada města pověřuje 

starostu/místostarostku města podpisem této dohody. 

 

412/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení Smlouvy o nájmu prostor 

sloužících k podnikání č. OdMI/115/2016/N ze dne 30.12.2016 na pronájem souboru 

místností na Poliklinice, o celkové výměře 154,79 m2 v 1.PP, v budově č.p. 450 v ul. 

Habrecká v Ledči nad Sázavou se společností Falck Emergency a.s., IČO: 13583255 se 

sídlem Anglická 140/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zastoupenou Ing. Martinem Mitro a Ing. 

Václavem Moravcem, dohodou ke dni 31.12.2021 a pověřuje starostu/místostarostku města 

podpisem dohody o ukončení smlouvy o pronájmu. 

 

413/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu prostor sloužících k 

podnikání č. OdMI/97/2021/N na pronájem nebytových prostor – 5 místností v 1. PP o 

celkové výměře 25,55 m2 v domě č.p. 450, který je součástí pozemku parc. č. st. 491/1 zast. 

pl. a nádv. v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Falck Emergency a.s., IČO: 13583255 se 

sídlem Anglická 140/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zastoupenou Ing. Martinem Mitro a Ing. 

Václavem Moravcem a pověřuje starostu/místostarostku města podpisem smlouvy. 

 

414/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy č. 102/OdMI/2021-N 

s HC Ledeč nad Sázavou, z.s. (IČO 26677407) na pronájem 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 a pověřuje starostu/místostarostku města podpisem smlouvy. 

 

415/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

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

tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina a pověřuje 

místostarostku města podpisem této smlouvy. 

 

416/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů předloženou Výpověď kupní smlouvy 

o dodávkách jídel. Výpověď počne plynout dnem doručení. Rada města zmocňuje 

místostarostku města Ing. Hanu Horákovou podpisem výše uvedené výpovědi. 

 

417/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření „Smlouvy o využití obecního 

systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení" s kolektivním 

systémem ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4. 

 

418/2021/20/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. 12. 2021. 
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419/2021/20/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 v 1. čtvrtletí 

roku 2022, a to: 24.1., 28.2. 

 

420/2021/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č.2 k nájemní 

smlouvě s FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou z.s. ze dne 25.10.2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 4.5.2020 a pověřuje místostarostku města podpisem tohoto dodatku. 

 
 
     
 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková       Ing. Jan Drápela 

 místostarostka města            radní města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 13.12.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková     
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Žadatelé 
Částka schválené 

dotace na rok 2021 
Účel příspěvku 

Forma 

příspěvku: 

finanční dar/ 

dotace 

HRAD Ledeč nad Sázavou s.r.o. 25 000,00 Kč Pořízení 5 ks dřevěných stánků. dotace 

CELKEM 25 000,00 Kč     
 


