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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/3/RM 

konané dne 21. 2. 2022 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

34/2022/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Zastupitelstva města. 

 

35/2022/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

36/2022/3/RM – Rada města v Ledči nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 

odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, postup prací, 

který písemně doporučil dne 16.02.2022 ředitel ústavu RNDr. Josef Stemberk, CSc. - Ústav 

struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i, V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 

8 – řešení aktuálního stavu skalního svahu mezi skalním masivem Šeptouchov a areálem 

Kovofiniš v Ledči nad Sázavou na části pozemku číslo parcely 1934/1 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou. 

 

37/2022/3/RM – Rada města bere na vědomí firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem 

Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou navržené dodatky smluv a doporučuje ZM 

jejich schválení s tím, že cena bude navýšena maximálně o 10% a platnost dodatků smluv 

bude od 01.03.2022. 

 

Rada města schvaluje:   

 

38/2022/3/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 2022 organizacím a spolkům v celkové výši 62.808,00 Kč dle tabulky 

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

 

39/2022/3/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 dotace od Kraje Vysočina a 

MPSV na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu) na financování provozních nákladů 

sociální služby na rok 2022 ve výši 1 270 000,- Kč a pověřuje starostku města podpisem 

smlouvy. 

 

40/2022/3/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 projektové dokumentace na akci „ZTV Nad Pilou – Ledeč nad 

Sázavou“ se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova ulice 832, 580 

01 Havlíčkův Brod, IČO: 48173002 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

 

41/2022/3/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 projektové dokumentace na akci „REKONSTRUKCE 

KOMUNIKACE, UL. 5. KVĚTNA – LEDEČ NAD SÁZAVOU“ se společností Vodovody a 

kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova ulice 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 48173002 

a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 
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42/2022/3/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 projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce objektu sokolovny 

Ledeč nad Sázavou“ s firmou TAPA projekt s.r.o., Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův 

Brod, IČO:25929313 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

 

43/2022/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění sídla společnosti Chirurgie 

Ledeč s.r.o. na adrese Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

 

44/2022/3/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 - souboru místností v 3. NP o výměře 76,16 m2 v objektu občanské 

vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky, která je součástí pozemku parc. č. 491/1 zast. pl. a 

nádv. v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

45/2022/3/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. 11, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem P. M., 

Havlíčkův Brod, a to na dobu určitou od 1. 3. 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 1 720,- Kč měsíčně. 

 

46/2022/3/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 k servisní 

smlouvě č. SEE140017 z roku 2014, jejímž předmětem je kontrola elektronické požární 

signalizace s firmou Electro Enterprises a.s., Jihlavská 916, 580 01 Havlíčkův Brod, 

IČO:02243008 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

 

47/2022/3/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 

S121/201 , jejímž předmětem jsou úklidové práce v budově polikliniky s firmou PT Stones 

s.r.o., Nádražní 1247, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO:27468631 a pověřuje starostku města 

podpisem této smlouvy. 

 

48/2022/3/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 28. 2. 2022. 

 

Rada města odkládá:   

 

49/2022/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá, v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci uzavření Smlouvy o dílo s 

Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i, V Holešovičkách 94/41, 182 

09 Praha 8, jejímž předmětem je „Provedení stabilitního inženýrsko-geologický průzkumu 

skalního svahu mezi Šeptouchovem a areálem firmy Kovofiniš v Ledči nad Sázavou, 

instalace senzorů pro registraci posunů 3 velkých nestabilních bloků ve skalním svahu, 

provoz kontrolního sledování posunů skalních bloků a návrh sanačních opatření.“ 
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50/2022/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá, v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci uzavření Smlouvy o dílo s 

firmou Josef Macík, Dřínovská 4742, Chomutov, jejímž předmětem je „Dočasná provizorní 

opatření k zamezení bezprostředního ohrožení krajské komunikace“ stavem skalního masivu 

mezi Šeptouchovem a areálem Kovofiniš v Ledči nad Sázavou, na části pozemku par. č. 

1934/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 
     

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková      Mgr. Michal Simandl 

     starostka města        místostarosta města 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 21.2.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková     



2022/3/RM           4/4 

Žadatelé 
Schválená 

dotace na rok 

2022 

účel dotace 

Centrum pro zdravotně postižené  0 Kč Provoz sociální služby 

Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 10.808 Kč Provoz městského stadionu v r. 2021 

Notorix Denatur 20.000 Kč Bitva o Notorburk 

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Ledňáček od roku 2020 10.000 Kč Mateřské centrum Ledňáček 

Ouřadová Martina-Blešák bez peněz-Bude líp z.s. (5/2021) 12.000 Kč Projekt Bude líp-Blešák a Věcná sbírka BEZPENĚZ 

Post Bellum, z.ú. 0 Kč Realizace vzdělávacího projektu 

Potravinová banka Vysočina, z. s.  10.000 Kč Potravinová banka 

CELKEM 62.808 Kč   
 


