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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/7/RM 

konané dne 13. 4. 2022 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

93/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

94/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 7 odst. 1b) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po 

projednání hospodářského výsledku správy městských bytů za rok 2021 firmou ATOS spol. s 

r.o. Ledeč nad Sázavou výši vykázaného zisku v částce (+) 312.566,94 Kč. 

 

Rada města schvaluje:   

 

95/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o účinkování s hudební skupinou MICHAL 

TUČNÝ Revival Plzeň (zastoupenou Jindřiškou Fišerovou, Kamenný Újezd 119, 330 23 

Nýřany, IČ 14351226) 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. 

 

96/2022/7/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 40.000,00 Kč dle tabulky 

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

 

97/2022/7/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 GALATEK 

a.s., Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ve výši 10.000,00 Kč a pověřuje starostku 

města podpisem darovací smlouvy. 

 

98/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. o) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem zřízené 

příspěvkové organizace - Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 

71004084 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021. 

 

99/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. o) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem zřízené 

příspěvkové organizace - Středisko volného času, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 72051540 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021. 

 

100/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. o) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem zřízené 

příspěvkové organizace - Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 

71008951 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021. 
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101/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. o) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem zřízené 

příspěvkové organizace - Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 72051566 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021. 

 

102/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 a § 30 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po projednání 

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč nad Sázavou za rok 

2021 převedení hospodářského výsledku: celou částku ve výši 111.650,84 Kč (100%) do 

rezervního fondu příspěvkové organizace. 

 

103/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po projednání 

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou 

příspěvková organizace za rok 2021 převedení hospodářského výsledku ve výši 197 270,82 Kč 

následně: celou částku ve výši 197 270,82 Kč (100%) do rezervního fondu. 

 

104/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 a § 30 odst. 

1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po 

projednání hospodářského výsledku příspěvkové organizace Středisko volného času 

příspěvková organizace Ledeč nad Sázavou, Barborka 790 za rok 2021, převedení  

hospodářského výsledku: celou částku ve výši 69 510,15 Kč (100%) do rezervního fondu 

příspěvkové organizace. 

 

105/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazného ukazatele u 

příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou tak, aby se příspěvek na 

činnost poskytovaný zřizovatelem příspěvkové organizaci v částce 75.000 Kč změnil na 

investiční příspěvek a zároveň souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, aby příspěvková organizace Základní 

umělecká škola Ledeč nad Sázavou o tuto částku posílila svůj investiční fond. 

 

106/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, aby Město Ledeč nad Sázavou, 

jakožto oprávněný proti povinným dle přílohy výzvy č.j.: 050 EXS 14/22, 050 EX 845/09-157, 

050 EX 1165/09-131 ze dne 23.3.2022 soudního exekutora Mgr. Stanislava Moláka na základě 

této výzvy sdělilo, že zálohy na náklady na pokračování exekucí ve výzvě uvedených nesloží. 

 

107/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s § 102 odst.3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí dluhu 

proti povinným dle přílohy výzvy č.j.: 050 EXS 14/22, 050 EX 845/09-157, 050 EX 1165/09-

131 ze dne 23.3.2022 soudního exekutora Mgr. Stanislava Moláka, jelikož se jedná o 

dlouhodobě bezvýsledné vymáhání, které je neefektivní a neekonomické. 

 

108/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy se společností Samba 

s.r.o., IČO: 24819565, týkající se pronájmu části pozemku parc. č. st. 21 v k. ú. a obci Ledeč 

nad Sázavou a pronájem plochy plotu u č.p. 77 v Ledči nad Sázavou za nájemné ve výši 3000 

Kč/měsíc a pověřuje starostku města podpisem nájemní smlouvy. 
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109/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k 

podnikání ze dne 30.12.2016 na pronájem 6-ti místností na Poliklinice, o celkové výměře 76,16 

m2 v 3.NP, v budově č.p. 450 v ul. Habrecká v Ledči nad Sázavou s panem MUDr. Gregorem 

Jaremenkem IČO: 15060357 se sídlem Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostku města podpisem dohody o ukončení smlouvy o pronájmu. 

 

110/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání 

č. OdMI/26/2022/N na pronájem nebytových prostor – 6 místností v 3. NP o celkové výměře 

76,16 m2 v domě č.p. 450, který je součástí pozemku parc. č. st. 491/1 zast. pl. a nádv. v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou se společností Chirurgie Ledeč s.r.o., IČO: 14419874 se sídlem Habrecká 

450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. Gregorem Jaremenkem a pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

 

111/2022/7/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 v 

objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky, která je součástí pozemku parcela 

číslo st. 491/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Ledeč nad Sázavou, viz 

přiložený soupis: 

Č. 1 v 1. PP 5 místností 41,04 m2+4,46 m2 +4,46 m2+ 8,66 m2+4,73 m2 

Č. 2 v 1. PP garáž 17,51 m2 

Č. 3 v 1. PP garáž 21,52 m2 

Č. 4 v 1. NP dvojgaráž 60,63 m2 

 (v garáži je umyvadlo) 

Č. 5 v 1. NP garáž 26,86 m2 

 

112/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o způsobu a podmínkách 

předávání a přebírání odpadních vod od původců včetně čerpání a přepravy do čistíren 

odpadních vod se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 581 

51 Havlíčkův Brod, IČO: 481 73 002 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

 

113/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění datových rozvodů v domech s 

pečovatelskou službou v ulici 5. května se společností STARNET, s.r.o., Vlašimská 333, 257 

65 Čechtice, IČO: 26041561 a pověřuje OdMI k jednání ohledně smluvního vztahu a stanovení 

podmínek pro instalaci. 

 

114/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný a upravený Domovní řád Domů s 

pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou. 

 

115/2022/7/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. 1103, ul. 5. 

května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní B. K., Ledeč nad 

Sázavou, dohodou ke dni 30.04.2022. 
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116/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Bělá a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a současně bere na 

vědomí, že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 17/2007 k zajištění výkonu 

přestupkové agendy ze dne 17. 4. 2007. 

 

117/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Bojiště a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a současně bere na 

vědomí, že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 2/2007 k zajištění výkonu 

přestupkové agendy ze dne 14. 3. 2007. 

 

118/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Číhošť a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a současně bere na 

vědomí, že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 5/2007 k zajištění výkonu 

přestupkové agendy ze dne 14. 3. 2007. 

 

119/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Hněvkovice a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a současně bere 

na vědomí, že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 1/2007 k zajištění výkonu 

přestupkové agendy ze dne 7. 3. 2007. 

 

120/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Horní Paseka a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a současně 

bere na vědomí, že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 15/2007 k zajištění 

výkonu přestupkové agendy ze dne 1. 6. 2007. 

 

121/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Hradec a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a současně bere na 

vědomí, že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 7/2007 k zajištění výkonu 

přestupkové agendy ze dne 7. 3. 2007. 

 

122/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Chřenovice a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a současně bere 

na vědomí, že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 10/2007 k zajištění výkonu 

přestupkové agendy ze dne 8. 3. 2007. 
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123/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Jedlá a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a bere na vědomí, že 

se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 6/2007 k zajištění výkonu přestupkové 

agendy ze dne 15. 3. 2007. 

 

124/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Kamenná Lhota a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a bere na 

vědomí, že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 12/2007 k zajištění výkonu 

přestupkové agendy ze dne 15. 2. 2007. 

 

125/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Kouty a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a bere na vědomí, 

že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 13/2007 k zajištění výkonu přestupkové 

agendy ze dne 16. 2. 2007. 

 

126/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Kozlov a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a bere na vědomí, 

že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 8/2007 k zajištění výkonu přestupkové 

agendy ze dne 26. 2. 2007. 

 

127/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Kožlí a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a bere na vědomí, že 

se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 11/2007 k zajištění výkonu přestupkové 

agendy ze dne 9. 2. 2007. 

 

128/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Kynice a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a bere na vědomí, 

že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 16/2007 k zajištění výkonu přestupkové 

agendy ze dne 23. 7. 2007. 

 

129/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Ostrov a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a bere na vědomí, 

že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 9/2007 k zajištění výkonu přestupkové 

agendy ze dne 7. 3. 2007. 
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130/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Pavlov a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a bere na vědomí, 

že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 4/2007 k zajištění výkonu přestupkové 

agendy ze dne 7. 3. 2007.  

 

131/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Prosíčka a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a bere na vědomí, 

že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 14/2007 k zajištění výkonu přestupkové 

agendy ze dne 5. 2. 2007. 

 

132/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Obcí Vilémovice a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy a bere na 

vědomí, že se touto smlouvou ruší Veřejnoprávní smlouva č. 3/2007 k zajištění výkonu 

přestupkové agendy ze dne 6. 3. 2007. 

 

133/2022/7/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 25. 4. 2022. 

 

134/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 

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

2215/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou - obdélník o 

výměře cca 32 m², před domem č. p. 242 (bývalý dům dětí a mládeže) na Husově náměstí za 

účelem provozování letní předzahrádky. 

 

135/2022/7/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. 

2013 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 10 m2 před č.p. 410 v ulici Poděbradova. 

 

Rada města souhlasí:   

 

136/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 30 odst. 2 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po projednání 

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou za rok 

2021, s použitím finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace na úhradu 

vykázané hospodářské ztráty ve výši 65.244,96 Kč. 

 

137/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 30 odst.4 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, aby příspěvková 

organizace Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou částku 197.000,- Kč z rezervního 

fondu použila k posílení svého investičního fondu. 

 

 

 



2022/7/RM           7/8 

138/2022/7/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 finančního daru na 

nákup tanečních kostýmů a to od: Radka Bartáka, Vilémovice 95, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

v částce 2.000,00 Kč. 

 

Rada města povoluje:   

 

139/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, povoluje výjimku v počtu dětí ve třídě ZŠ Ledeč nad Sázavou, a to takto: Třída 6. A 

– navýšení o 1 žáka s jedním žákem s podpůrným opatřením třetího stupně, celkem 31 žáků, za 

předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a že jsou 

splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

Rada města neschvaluje:   

 

140/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 a § 30 

odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po 

projednání hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč nad 

Sázavou za rok 2021 převedení hospodářského výsledku ve výši 111.650,84 Kč do fondu 

odměn a rezervního fondu dle žádosti příspěvkové organizace, ze dne 1.4.2022. 

 

141/2022/7/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 a § 30 

odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po 

projednání hospodářského výsledku příspěvkové organizace Středisko volného času 

příspěvková organizace Ledeč nad Sázavou, Barborka 790 za rok 2021, převedení 

hospodářského výsledku ve výši 69 510,15 Kč do fondu odměn a rezervního fondu dle žádosti 

příspěvkové organizace, ze dne 28.3.2022. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková           Mgr. Michal Simandl 

     starostka města             místostarosta města 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 13.4.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 
Schválená 

dotace na rok 

2022 

účel dotace 

Tenisový klub Ledeč nad Sázavou 40.000 Kč Provozní činnost TK v roce 2022 

CELKEM       40.000 Kč   

 

 


