
2022/5/RM             1/4 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/5/RM 

konané dne 14. 3. 2022 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

52/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

53/2022/5/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktuálních žádostí 

o pronájem bytu Města Ledeč nad Sázavou k 28.2.2022. 

 

54/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 2. čtvrtletí roku 2022 

budou termíny schůzí rady města: 11.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6. 

 

55/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí aktualizovaný Plán rozvoje 

sportu 2021-2025 a doporučuje Zastupitelstvu města jeho schválení. 

 

Rada města schvaluje:   

 

56/2022/5/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 131.000,00 Kč dle tabulky 

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

 

57/2022/5/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 finančního daru, jako příspěvku 

na pořádání městských slavností konaných dne 11. června 2022, a to od společnosti SCHÄFER 

– SUDEX s. r. o., Podolí 5, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ve výši 15.000 Kč a pověřuje starostku 

města podpisem darovací smlouvy. 

 

58/2022/5/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 nájemní smlouvy č. 

OdMI/11/2022-N na pronájem části pozemku parc. č. 2215/1 a části pozemku parc. č. 2215/23 

v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou – prostranství na Husově náměstí (mimo komunikací, 

parkovacích ploch a ploch zeleně) za účelem konání prodejních trhů a to od 1. 4. 2022 do 31. 

12. 2022 (každé první úterý v měsíci, následující po prvním pondělí v měsíci, v měsíci červenci 

12. 7. a v měsíci prosinci v termínech 6. 12. 13.12. a 20. 12. 2022) a pověřuje starostku města 

podpisem nájemní smlouvy. 

 

59/2022/5/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. 25, ul. 5. 

května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní A. Ž., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 04. 2022 do 31. 12. 2024. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.638 Kč měsíčně. 

 

60/2022/5/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. 32, ul. 5. 

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

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 04. 2022 do 31. 12. 2024. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 3.120 Kč měsíčně. 
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61/2022/5/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 Nájemní smlouvě k bytu 

č. 1, ul. Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 

určitou od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022. 

 

62/2022/5/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. 27, ul. 5. 

května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní D. J., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 4. 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 1.959 Kč měsíčně. 

 

63/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č 

st. 21 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (zahrada u domu čp. 77 v Čechově ulici v Ledči nad Sázavou) 

a zveřejnění záměru pronájmu plotu u č.p. 77 v Ledči nad Sázavou (ze směru od řeky) k 

umístění reklamního plakátu o rozměru do 2 m2. 

 

64/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o provedení uměleckého výkonu, název 

vystoupení: Pohádka plná not..., uzavřenou s: František Pokorný, Vidice, Nová Lhota 18, 284 

01 Kutná Hora, IČ: 74282212 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

65/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu jednotného vstupného na představení "Pohádka 

plná not..." ve výši 50 Kč. 

  

66/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení s hudební 

skupinou Wohnout (zastoupená Gabrielou Pánkovou, U Elektrárny 817, 252 46 Vrané nad 

Vltavou, IČ 74777360) na kulturní akci "Městské slavnosti" v Ledči nad Sázavou pořádané 

Městem Ledeč nad Sázavou dne 11.6.2022 na Husově náměstí a pověřuje starostku města jejím 

podpisem. 

 

67/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uvolnění části nákladu publikace „Hasičské automobily 

na Vysočině“, do prodeje pro veřejnost. Kniha se bude prodávat výhradně přes Informační 

centrum Ledeč nad Sázavou, za cenu 250 Kč. 

 

68/2022/5/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 ve 2. čtvrtletí roku 2022, a to: 

25.4., 30.5., 27.6.  

 

69/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) 

a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu organizační 

struktury městského úřadu dle předloženého návrhu a to s účinností od 1.4.2022. 
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Rada města ukládá:   

 

70/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a podání 

žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, grantový program „Turistická informační 

centra 2022“ na podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných 

Informačním centrem v Ledči nad Sázavou. 

 

71/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a podání 

žádosti o dotaci na udržení a rozvoj akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města 

Ledeč nad Sázavou v rámci grantového programu Fondu Vysočiny Kraje Vysočina 

„Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2022“. 

 

72/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a podání 

žádosti o dotaci na opravu propustku pod komunikací vedoucí do Foglarovy Sluneční zátoky, 

v rámci grantového programu Fondu Vysočiny Kraje Vysočina „Cyklodoprava a cykloturistika 

2022“. 

 

Rada města stanovuje:   

 

73/2022/5/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na dobu určitou s účinností od 

1.4.2022 do 31.3.2023 celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 36 zaměstnanců. 
 

     

 

 

 

Ing. Hana Horáková          Ing. Jan Drápela 

     starostka města        místostarosta města 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 14.3.2022  

Zapsala: Michaela Procházková 
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Žadatelé 
Schválená 

dotace na rok 

2022 

účel dotace 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ledeč n. S. 25.000 Kč Finanční podpora – nákup násadových ryb 

Královská stezka o.p.s. 10.000 Kč Čištění řeky Sázavy 2022 

Melechov z. s. 30.000 Kč Vilémovická 120ka, XTR Melechov, Xkros Stvořidla 

STŘED, z. ú.    3.000 Kč Provoz sociální služby Linka důvěry STŘED 

Středisko volného času Ledeč n. S., příspěvková organizace 35.000 Kč Ledečský taneční pohár 2022 

Tremping posázaví z.s.   3.000 Kč Festival „Country na kolejích“ 

Zdravotní klaun o.p.s.  10.000 Kč Zdravotní klauniády v nemocnicích v Kraji Vysočina 

SDH Ledeč nad Sázavou 15.000 Kč Příspěvek na 200 ks hrnků k výročí 150 let založení SDH 

CELKEM     131.000 Kč   
 


