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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/2/RM 

konané dne 7. 2. 2022 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

14/2022/2/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 30.11.2021) a 

zároveň bere na vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

15/2022/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí ukončení pronájmu 

kanceláře domácí péče o ploše 15,4 m2 umístěné v 2. NP budovy polikliniky v Ledči nad 

Sázavou, kterou měla společnost Vysočinské nemocnice s.r.o., se sídlem 5. května 319, 396 

01 Humpolec, IČO: 25257005 v nájmu na základě smlouvy č. OdMI/142/2016/N ze dne 30. 

12. 2016 ve znění pozdějších dodatků. Ukončení pronájmu je dle smlouvy s tříměsíční 

výpovědní dobou k datu 30. 4. 2022. 

 

16/2022/2/RM – Rada města bere na vědomí dokument "Časový plán zlepšování kvality 

ovzduší 2022 - MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU" doplněný o připomínky členů rady 

města. Tento plán bude projednán na zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou. 

 

17/2022/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že Z. H. nedokončila 

výcvik, spočívající v získání řidičského oprávnění skupiny „B" a nesložila závěrečnou 

zkoušku ve stanoveném termínu, proto uhradila plnou cenu výcviku v částce 9 500,- Kč. 

 

18/2022/2/RM – Rada města bere na vědomí navržené alternativy „Úspora spotřeby 

elektrické energie při osvětlení komunikační sítě Ledeč nad Sázavou“. 

 

19/2022/2/RM – Rada města bere na vědomí materiál „Rekognoskace a klasifikace rizika 

skalního masívu mezi skálou Šeptouchov a výrobním areálem Kovofiniš, a.s., v Ledči nad 

Sázavou na části pozemku parc. č. 1934/1 v katastrálním území Ledeč nad Sázavou“ 

vypracovaný Českou dne 04.02.2022 pod č.j. ČGS-441/21/1026*SOG-441/1018/2021, Ing. 

Martin Dostalík. 

 

Rada města schvaluje:   

 

20/2022/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, připojení se k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“ a dne 10. března 2022 vyvěsit tibetskou vlajku na průčelí budovy 

městského úřadu v Ledči nad Sázavou. 

 

21/2022/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu 

prostor sloužících k podnikání č. OdMI/142/2016 ze dne 30. 12. 2016 ve znění pozdějších 

dodatků se společností Vysočinské nemocnice s.r.o., se sídlem 5. května 319, 396 01 

Humpolec, IČO: 25257005, zastoupenou Ing. Josefem Kresslem s účinností k 1. 5. 2022 a 

pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

 

 

22/2022/2/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 
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výměře 15,4 m2 v 2. NP v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky, která 

je součástí pozemku parc. č. st. 491/1 zast. pl. a nádv. v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

23/2022/2/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. 4 v domě č.p. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou s panem J. B., Praha 4 a to na dobu 

určitou od 1.3. 2022 do 31. 5. 2022 s tím, že se do uvedeného bytu přihlásí k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2 170,- Kč 

měsíčně. 

 

24/2022/2/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. 26-2022 na 

zpracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a energetického posouzení 

navrhovaných opatření ke snížení energetické náročnosti objektu – Objekt Pečovatelské 

služby, 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou, v souladu s požadavky dotačního programu 

„Nová zelená úsporám“ pro roky 2021-2030, za cenu ve výši 85 910 Kč vč. DPH s Ing. 

Zdeňkem Janýrem, Majakovského 1533/7, 586 01 Jihlava, IČO: 69659150 a pověřuje 

starostku města podpisem této smlouvy. 

 

25/2022/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

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

pozemku parc. č. 2215/23 – ostatní plocha, silnice a části pozemku parc. č. 2215/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, tzn. prostranství Husova 

náměstí mimo komunikací, parkovacích ploch a ploch zeleně. 

 

26/2022/2/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 ke Smlouvě o 

užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému Helios Fenix č. F-19-00674 se 

společností Asseco Solutions, a.s. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, IČO 64949541. 

 

27/2022/2/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 

užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému Helios eObec č. E-11-00517 se 

společností Asseco Solutions, a.s. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, IČO 64949541. 

 

28/2022/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ceník za poskytované služby (vstupné a poplatky 

za pronájem ledové plochy) v areálu městského zimního stadionu – ATOS aréna s platností 

od 8.2.2022 s tím, že bude zrušen v bodě „Veřejné bruslení" odstavec“ Vstupné v době 

školních prázdnin okresu Havlíčkův Brod zdarma". 

 

29/2022/2/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 

provedení stavebních prací na stavbě „Demolice části objektu čp. 16 v Ledči nad Sázavou“ se 

společností Unimont J.C.K. s.r.o. Hradec čp. 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445 

s nabídkovou cenou ve výši 338.800 Kč vč. DPH a pověřuje starostku města podpisem 

smlouvy. 

 

 

Rada města povoluje:   
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30/2022/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů, povoluje výjimku v počtu dětí na MŠ Ledeč nad Sázavou takto: 

MŠ Stínadla – 2. třída Berušky o 1 dítě (celkem 28) za předpokladu, že toto navýšení počtu 

není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a že jsou splněny podmínky bezpečnosti a 

ochrany zdraví. 

 

Rada města pověřuje:   

 

31/2022/2/RM – Rada města pověřuje vedoucího OVŽP Ing. Břetislava Dvořáka jednáním v 

dané věci:  

a) Kontaktování Kraje Vysočina a seznámení s materiálem „Rekognoskace a klasifikace 

rizika skalního masívu mezi skálou Šeptouchov a výrobním areálem Kovofiniš, a.s., v 

Ledči nad Sázavou na části pozemku parc. č. 1934/1 v katastrálním území Ledeč nad 

Sázavou“. 

b) Kontaktování Správy komunikací a seznámení s materiálem. 

c) Atd. 

 

Rada města ukládá:   

 

32/2022/2/RM – Rada města v rámci úspory spotřeby elektrické energie při osvětlení 

komunikační sítě Ledeč nad Sázavou ukládá OVŽP ve spolupráci s vlastníkem veřejného 

osvětlení, TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. využít dotačních titulů na rekonstrukci a obnovu 

všech starých světelných bodů. 

 

Rada města odkládá:   

 

33/2022/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci stanovení celkového počtu 

zaměstnanců města v městském úřadu na 36 zaměstnanců. 
 

 

     

 

 

 

Ing. Hana Horáková      Mgr. Michal Simandl 

     starostka města        místostarosta města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 7.2.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková     

 


