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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/6/RM 

konané dne 28. 3. 2022 

 

Rada města schvaluje:   

 

74/2022/6/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 20.000,00 Kč dle tabulky 

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

 

75/2022/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. 

OdMI/92/2012 na správu majetku Města Ledeč nad Sázavou se společností ATOS spol. s r. o. 

(IČ: 62028081) Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města podpisem dodatku. 

 

76/2022/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 

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

pozemku parc. č. 2215/23 (část chodníku - dva obdélníky o celkové výměře 30 m²) v k. ú. a 

obci Ledeč nad Sázavou, před č. p. 72 (BURGER & STEAK HOUSE) na Husově náměstí v 

Ledči nad Sázavou, za účelem provozování letní zahrádky. 

 

77/2022/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu částí z pozemků 

parc.č. 2070/3, 2060/9, 2060/15 a 2060/16 (o celkové výměře 100 m2) v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou v okolí bytového domu čp. 1074–1076 ul. Marie Majerové v Ledči nad Sázavou, pro 

umístění lešení a zařízení staveniště. 

 

78/2022/6/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. 1320, ul. 

5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem J. V., Lipnice 

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 1.618 Kč měsíčně. 

 

79/2022/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení 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, dohodou ke dni 31.03.2022. 

 

80/2022/6/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 L. S., 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 3.432 Kč měsíčně. 
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81/2022/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení 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. 04. 2022 do 30. 04. 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. 

 

82/2022/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložený Dodatek č. 9 ke Smlouvě o 

závodním stravování ze dne 19.8.2008 s KOVOFINIŠ a.s., Podolí 600, Ledeč nad Sázavou, 

IČO: 48154270 a zmocňuje starostku města jeho podpisem. 

 

83/2022/6/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 Smlouvu o poskytování 

dodávek stravy ze dne 14.3.2022 se společností Vysočanské nemocnice s.r.o., 5. května 319, 

396 01 Humpolec, IČO: 25257005 a zmocňuje starostku města jejím podpisem. 

 

84/2022/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování 

reprodukcí hudebních děl v rámci Města Ledeč nad Sázavou (VP_2022_43764) za cenu ve výši 

6.661,05 Kč včetně DPH se společností OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním, z. s., Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČO: 63839997 a pověřuje 

starostku města podpisem této smlouvy. 

 

85/2022/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření „Dohody o svěření osobního motorového 

vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s Lenkou Malou, pracovnicí 

oddělení organizačního s účinností od 1. 4. 2022. 

 

86/2022/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření „Dohody o svěření osobního motorového 

vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s Ing. Hanou Horákovou, 

starostkou města Ledeč nad Sázavou s účinností od 1. 4. 2022. 

 

Rada města souhlasí:   

 

87/2022/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zřizovací listinou 

příspěvkové organizace SVČ, Barborka 790, Ledeč nad Sázavou s přijetím finančních darů na 

nákup tanečních kostýmů a to od: I. V., Ledeč nad Sázavou, v částce 5.600 Kč a D. V., Ledeč 

nad Sázavou, v částce 2.000 Kč. 

 

Rada města doporučuje:   

 

88/2022/6/RM – Rada města doporučuje zastupitelstvu města nákup sanitární buňky za 

účelem dovybavení tréninkového hřiště Plácky a zařazení této položky do rozpočtu města pro 

rok 2022. 
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Rada města ukládá:   

 

89/2022/6/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 pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Ledeč nad Sázavou, v rámci 

grantového programu Fondu Vysočiny Kraje Vysočina „Investujme v sociálních službách 

2022“. 

 

90/2022/6/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 fasády márnice na "starém" hřbitově, v rámci grantového programu 

Fondu Vysočiny Kraje Vysočina „Památkově chráněná území 2022“. 

 

91/2022/6/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 vybudování informačních tabulí vč. posezení a altánu (s informacemi o 

skautských táborech) na turistické trase do Sluneční zátoky, v rámci 6. Výzvy MAS Královské 

stezky, Program rozvoje venkova 2014-2020. 

 

92/2022/6/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 rozšíření optické sítě města, v rámci grantového programu Fondu Vysočiny 

Kraje Vysočina „Informační a komunikační technologie 2022“. 
 

     

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková           Mgr. Michal Simandl 

     starostka města             místostarosta města 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 28.3.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 
Schválená 

dotace na rok 

2022 

účel dotace 

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Ledeč n. S. 20.000 Kč Oprava střechy a půdních prostor garáže 

CELKEM       20.000 Kč   
 


