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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/1/RM 

konané dne 17. 1. 2022 

 

Rada města předává:   

 

1/2022/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou předala v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů písemné osvědčení Ing. Vladimíru Vejsadovi o tom, že se stal 

členem zastupitelstva Města Ledeč nad Sázavou. 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

2/2022/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

Rada města neschvaluje:   

 

3/2022/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazení místa na zpevněné ploše 

určené ke stání vozidel v uzavřeném areálu Domova s pečovatelskou službou v Ledči nad 

Sázavou ul. 5. května před domem č.p. 1276 panu J. L., Ledeč nad Sázavou 

 

4/2022/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení terénních úprav na pozemku 

č.parc. 2220 v k.ú. Ledeč v ulici Růžová na základě žádosti ze dne 10.12.2021 a pověřuje 

OdMI v případě, že žadatelé podají žádost o úpravu terénu na pozemku města v dané lokalitě 

na vlastní náklady, k dalšímu jednání. 

 

Rada města schvaluje:   

 

5/2022/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za poskytování 

informací v roce 2022 na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

a pověřuje místostarostku města jeho podpisem. 

 

6/2022/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dva jednotlivé Dodatky č.1/2022 ke kupním 

smlouvám o dodávce a odběru tepla č. 45005/2004 z kotelny čp. 450 (poliklinika) a č. 

93001/2002 z kotelny čp. 93 (DPS) s firmou ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

místostarostku města podpisem těchto dodatků. 

 

7/2022/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu 

nebytových prostor č. OdMI/106/2011 ze dne 29. 12. 2011, dodatku č. 1 ze dne 30.5.2012 a 

dodatku č. 2 ze dne 05.02.2014 na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 16 na Husově 

náměstí v Ledči nad Sázavou s nájemcem Česká republika – Úřad práce, Dobrovského 

1278/25, 170 00 Praha 7 a pověřuje místostarostku města Ing. Hanu Horákovou podpisem 

dodatku. 
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8/2022/1/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. 31, ul. 

5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem J. K., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 20. 1. 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 3 432,- Kč měsíčně. 

 

9/2022/1/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. 5, ul. 5. 

května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní M. G., Praha-

Chodov, a to na dobu určitou od 01. 02. 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 1 992,- Kč měsíčně. 

 

10/2022/1/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. U., 

pracovnicí organizační složky města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou a s paní I. D., 

pracovnicí organizačního oddělení MěÚ s účinností od 18. ledna 2022. 

 

11/2022/1/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 24. 1. 2022. 

 

12/2022/1/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 č. 22 676, 

jejímž předmětem je pravidelný servis výtahů v budovách ZŠ v Ledči nad Sázavou, se 

společností Výtahy – elektro, spol. s r.o., Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO: 

48154539 a pověřuje místostarostku města podpisem smlouvy. 

 

13/2022/1/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 č. 22 677, 

jejímž předmětem je pravidelný servis výtahů v budovách MŠ v Ledči nad Sázavou, se 

společností Výtahy – elektro, spol. s r.o., Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO: 

48154539 a pověřuje místostarostku města podpisem smlouvy. 

 

     

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková      Mgr. Michal Simandl 

 místostarostka města       místostarosta města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 17.1.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková     

 


