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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/9/RM 

konané dne 9. 5. 2022 

 

Rada města bere na vědomí:   

147/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

148/2022/9/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 31.03.2022) a zároveň 

bere na vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

149/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zprávu firmy JRK Česká 

republika s.r.o., týkající se odpadového hospodářství. 

 

Rada města schvaluje:   

150/2022/9/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 83.147,00 Kč dle tabulky 

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

 

151/2022/9/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 UNIMONT 

J.C.K. s.r.o. (IČO: 25269445), Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou ve výši 5.000,00 Kč a 

pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy. 

 

152/2022/9/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 Lesní společnosti Ledeč 

nad Sázavou, a.s. (IČO: 47452722) , Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou ve výši 10.000,00 

Kč a pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy. 

 

153/2022/9/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 EKOL 

s.r.o. (IČO: 46505261) , M. Majerové 1152, 584 01 Ledeč nad Sázavou ve výši 10.000,00 Kč 

a pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy. 

 

154/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyřazení vystavených faktur č.: 

12000785, 12100041, 12100838, 12200084 Obci Kynice, IČO 00267741 z účetnictví Města z 

důvodu neoprávněného vystavení. 

 

155/2022/9/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. 4, ul. 

Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou panu J. B., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 

06. 2022 do 31. 12. 2022. 

 

156/2022/9/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 na pronájem 

části pozemku par. č. 2215/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) na Husově náměstí před čp. 

242, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, o výměře cca 32 m², od 1. 6. 2022 do 23. 9. 2022, za 
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cenu ve výši 1,- Kč za každý započatý m² a započatý den pronájmu předmětné části pozemku 

(osvobozené plnění dle § 56a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH), za účelem zřízení letní 

předzahrádky a to s paní I. S., Hněvkovice, IČO: 63599783 a pověřuje starostku města 

podpisem této smlouvy. 

 

157/2022/9/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 na pronájem 

části pozemku par. č. 2215/23 (ostatní plocha, silnice) na Husově náměstí před čp. 72, v k. ú. a 

obci Ledeč nad Sázavou, o výměře 30 m², od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022, za cenu ve výši 1,- Kč 

za každý započatý m² a započatý den pronájmu předmětné části pozemku (osvobozené plnění 

dle § 56a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH), za účelem zřízení letní předzahrádky a to se 

společností APAJ s. r. o., Družstevní 1030, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 07387881 a 

pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

 

158/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy č. OdMI/31/2022/N na 

pronájem části pozemku parc. č. 2013 o výměře 10 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, v ul. 

Poděbradova s panem J. J. a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

 

159/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku pozemků parc. č. poz. 507/1 

– trvalý travní porost o výměře 2 492 m2 a parc. č. poz. 507/2 – trvalý travní porost o výměře 

4 380 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou v době od 6. 7. 2022 do 11. 7. 2022 skupině historického 

šermu Thorwaldsons s tím, že jimi pořádaná akce se odehraje na pozemku parc. č. 507/2 a 

převážná část pozemku 507/1 bude akcí nedotčena (včetně pohybu veřejnosti, parkování aut, 

atd.) a pověřuje starostku města podpisem Smlouvy o výpůjčce. 

 

160/2022/9/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. 1103, ul. 

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

Sázavou, a to na dobu určitou od 13.05.2022 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. 

 

161/2022/9/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. 1321, ul. 

5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní M. D., Okrouhlice, 

a to na dobu určitou od 13. 05. 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 

1 935,- Kč měsíčně. 

 

162/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č.128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohu č. 1 k Dodatku č. 19, kdy s ohledem na 

bilanci hospodaření v pronajatých lesích Lesní společností Ledeč nad Sázavou a.s. (IČ: 

47452722) v roce 2021 se nájemné za rok 2021 v původně sjednané výši a to 760 000,- Kč za 

rok navyšuje o částku 659 952,- Kč a pověřuje starostku města k podpisu. 

 

163/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č.128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 20 ke smlouvě o nájmu městských lesů 

s Lesní společností Ledeč nad Sázavou a.s. (IČ: 47452722), kterou se stanovuje nájemné za 

městské lesy pro rok 2022 ve výši 860 000,- Kč a pověřuje starostku města k podpisu. 
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164/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění představení 

"Manželský čtyřúhelník na horách" uzavřenou mezi Fanny Agenturou (IČ: 40623271), 

zastoupenou Danou Homolovou (U náhonu 1212/33, 15400 Praha 5 Holyně) a pověřuje 

starostku města jejím podpisem. 

 

165/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného za vystoupení 

(Manželský čtyřúhelník na horách) ve výši 350 Kč/osoba. 

 

166/2022/9/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 Fenix č. F-19-00674 se 

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

 

167/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné použití techniky SDH Ledeč 

nad Sázavou k zabezpečení akce - Přebor Východních Čech SMS motokrosu 2022 konané dne 

21. května 2022, pořádané Automotoklubem Ledeč nad Sázavou v prostorách motokrosového 

areálu Města Ledeč nad Sázavou. 

 

168/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zajištění zabezpečení požární ochrany 

bez úhrady osobních nákladů členů SDH Ledeč nad Sázavou v rámci akce - Přebor Východních 

Čech SMS motokrosu 2022 konané dne 21. května 2022, pořádané Automotoklubem Ledeč 

nad Sázavou v prostorách motokrosového areálu Města Ledeč nad Sázavou, v počtu 4 členů. 

 

169/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účast 4 členů SDH Ledeč nad Sázavou 

při zatemnění a následném sejmutí zatemnění sokolovny ve dnech 13. 5. a 15. 5. 2022 na akci 

pořádanou Střediskem volného času, p. o., Ledeč nad Sázavou - Ledečský taneční pohár 18. 

ročník konaný dne 14. 5. 2022. Účast členů SDH je bez úhrady osobních nákladů. 

 

170/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia a velkoprostorového 

stanu, včetně dopravy, společnosti HRAD Ledeč nad Sázavou s.r.o. a to na všechny akce 

konané v roce 2022. Výpůjčka pódia je podmíněná přítomností pana L. D. při jeho montáži a 

demontáži i velkoprostorového stanu, popř. jiného proškoleného pracovníka MÚ. 

 

171/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia a velkoprostorového 

stanu obci Kouty, Kouty 19, 584 01 Ledeč nad Sázavou dne 28.5.2022 a obci Vilémovice, 

Vilémovice 67, 584 01 Ledeč nad Sázavou dne 21.5.2022. Obce si na své náklady zajistí 

přepravu, montáž a demontáž pódia a velkoprostorového stanu. 

 

172/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navýšení úhrady za poskytování 

pečovatelské služby uživatelům PS Ledeč n.S., dle přiloženého Ceníku služeb platného od 

1.7.2022 a ruší Ceník služeb schválený Radou města usnesení č. 376/2019/21/RM. 

 

173/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů provozní dobu pečovatelská služby dle návrhu v 

důvodové zprávě. 
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174/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájemní smlouvy OdMI/116/17-N ze dne 

18.2.2019 s J. H. a Z. T., Světlá nad Sázavou bez udání důvodů. 

 

175/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vystavení objednávky na přepracování a překreslení 

projektové dokumentace rekonstrukce visuté lávky přes Sázavu k nádraží (u Kovofiniše), 

kterou vypracuje firma firma Valbek, spol. s r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, 

IČ:48266230 za nabídkovou cenu 180.290 Kč včetně DPH. 

 

Rada města souhlasí:   

176/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se změnou předmětu smlouvy č. KŘ-

556/5-2009 mezi Městem Ledeč nad Sázavou a ČR – Hasičským záchranných sborem Kraje 

Vysočina zastoupeným ředitelem plk. Mgr. Jiřím Němcem a pověřuje starostku města 

podpisem dodatku č.14 této smlouvy. 

 

Rada města povoluje:   

177/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) a § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

povoluje Středisku volného času Ledeč nad Sázavou, p. o. doplňkovou činnost dle přílohy č. 3 

zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro 

přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ za předpokladu, že tato činnost nebude narušovat plnění 

hlavního účelu organizace.  

 

Rada města ukládá:   

178/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu Odboru samosprávy 

prověřit a případně zajistit rozúčtování dopravní obslužnosti na jednotlivé dotčené obce. 

 

179/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI zajistit přípravu demolice 

stavby „loděnice“ a předběžně vyčíslit náklady na demolici této stavby. 

 

Rada města neschvaluje:   

180/2022/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o zajištění kulturní akce "Třídní 

sraz" mezi Fast Stars s. r. o., IČ: 01533487, Libichov 22, 294 42 Luštěnice. 
 

 

 

 

Ing. Hana Horáková           Mgr. Michal Simandl 

     starostka města             místostarosta města 

 

V Ledči nad Sázavou 9.5.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 
Schválená dotace na 

rok 2022 
účel dotace 

Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou 20.000 Kč Provoz a údržba Lyžařského sportoviště Melechov  

Linka bezpečí, z.s.   2.000 Kč Provoz linky bezpečí a Rodičovské linky  

Automotoklub Ledeč nad Sázavou 50.000 Kč Ledečské motokrosové závody  

Senioři ČR, z.s. Ledeč nad Sázavou 11.147 Kč Provoz spolku Senioři ČR, z.s. 

CELKEM             83.147 Kč   
 


