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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/10/RM 

konané dne 23. 5. 2022 

Rada města bere na vědomí:   

 

181/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

182/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

183/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí vzdání se vedoucího 

pracovního místa ředitele Střediska volného času Ledeč nad Sázavou, p.o. pana Miroslava 

Hánečky ke dni 31.12.2022. 

 

184/2022/10/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí Žádost firmy ATOS, spol. 

s r.o. Ledeč nad Sázavou o udělení souhlasu s provizorním vedením elektro přes pozemky parc. 

č. 1230/25 a 1230/44 a pověřuje OdMI k vydání předmětného souhlasu. 

 

Rada města schvaluje:   

 

185/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvy o provedení hudební produkce s 

hudebními skupinami: RockTom, (v zastoupení: Lukáš Táborský, Olbramovice Městečko 26, 

259 01 Olbramovice); Natřije (v zastoupení: Petr Cincibus, Družstevní 765, 503 51 Chlumec 

nad Cidlinou); Vlastní Verze (v zastoupení: Tomáš Vobořil, Stínadla 1042, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou); Bohemian Highlanders (v zastoupení: Jan Průcha, Husovo náměstí 109, 584 01 

Ledeč nad Sázavou); Psychohlína a Ledečský akordeonový orchestr (v zastoupení: Jaroslav 

Brabec, Souboř 25, 584 01 Ledeč nad Sázavou); Smlouvu o vystoupení se skupinou SABREGE 

(v zastoupení: SabregeMusic, s.r.o., IČ: 04633091, Palackého 626/3, 779 00 Olomouc) a 

Smlouvu o dílo „zajištění pořádku a pořadatelské služby na kulturní akci“ s agenturou 2SAFE 

4 U s. r. o., IČ: 24123102, (Vídeňská 150/352, 148 00 Praha 4 Kunratice) na kulturní akci 

“Městské slavnosti“ v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 11. 6. 2022 

na Husově náměstí a pověřuje jejich podpisem starostku města. 

 

186/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o provedení uměleckého vystoupení 

"Accordeon Accompagnato" s Jitkou Baštovou, nar. 10.3. 1989, bytem: Mírová 3285, 580 01 

Havlíčkův Brod a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

187/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vstupné na vystoupení "Accordeon 

Accompagnato" 100Kč/dospělý; 50Kč/žák, student; děti do 6-ti let zdarma. 

 

188/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 166 odst. 

2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky 

Střediska volného času, p. o. Ledeč nad Sázavou, Barborka 790. 
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189/2022/10/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 38.000,00 Kč dle tabulky 

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

 

190/2022/10/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 dotace od Kraje Vysočina na 

základě Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu) na financování provozních nákladů 

sociální služby na rok 2022 ve výši 1 833 000,- Kč a pověřuje starostku města podpisem 

smlouvy. 

 

191/2022/10/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 smlouvy o poskytnutí dotace 

z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu "Akceschopnost jednotek 

požární ochrany obcí 2022" ve výši 30 000 Kč na financování potřeb JPO, za účelem udržení a 

rozvoje její akceschopnosti a to s Krajem Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 

70890749 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

 

192/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu č. OdMI/37/2022/N 

na pronájem garáže v 1. PP o celkové výměře 21,52 m2 ve stavbě občanské vybavenosti č.p. 

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

panem Mgr. V. P., 252 81 Nehvizdy a pověřuje starostku města podpisem nájemní smlouvy. 

 

193/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu č. OdMI/36/2022/N 

na pronájem garáže v 1. NP o celkové výměře 26,86 m2 ve stavbě občanské vybavenosti č.p. 

450, která je součástí pozemku parcela č. st. 491/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou s panem A. B., 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města podpisem 

nájemní smlouvy. 

 

194/2022/10/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. 17, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem P. I., 

584 01 Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2024. Rada města 

Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 592,- Kč měsíčně. 

 

195/2022/10/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 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. 7. 2022 do 30. 9. 2022. 

 

196/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor 

sloužících k podnikání č. OdMI/97/2021 ze dne 29. 12. 2021 se společností Ambulance DZS 

a.s., se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 13583255, zastoupenou 

Ing. V. M. s účinností od 1. 6. 2022 a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 
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197/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu č. OdMI/39/2022/N 

na pronájem nebytových prostor – 2 místností v 3. NP o celkové výměře 29,60 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 s 

paní R. S., 591 01 Žďár nad Sázavou 5 a pověřuje starostku města podpisem nájemní smlouvy. 

 

198/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů přijetí daru hrobového zařízení č. 481 na 

starém hřbitově v Ledči nad Sázavou od paní E. K., Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku 

města podpisem darovací smlouvy. 

 

199/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o provádění servisu č. 

00114/22, jejímž předmětem je zajištění pravidelných servisních prohlídek průmyslových 

sekčních vrat v budově Polikliniky ul. Habrecká č.p. 450, dále v objektu občanské vybavenosti 

Barborka č.p. 790 v Ledči nad Sázavou a v budově Spolkového domu v Habreku č.p. 85, se 

společností Altoma HB s.r.o., Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 03677516 a 

pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

200/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, asistenci členů SDH Ledeč nad 

Sázavou při zabezpečení požární ochrany v rámci Městských slavností konaných dne 11. 6. 

2022 v počtu 3 členů, v časovém rozsahu od 13,30 hod. dne 11. 6. 2022 do 01,00 hod. dne 12. 

6. 2022, bez úhrady osobních nákladů. Pořadatelem této akce je Město Ledeč nad Sázavou. 

 

201/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadání přezkoumání hospodaření 

Města Ledeč nad Sázavou za rok 2022 odboru kontroly Kraje Vysočina a pověřuje starostku 

města podpisem žádosti. 

 

202/2022/10/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 30. 5. 2022. 

 

203/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nový Provozní a návštěvní řád víceúčelového hřiště 

u ZŠ v Ledči nad Sázavou. 

 

204/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , Smlouvu na stanovení ceny znaleckého 

posudku č. 1567/2022 jehož předmětem je posouzení stability skalního masivu nad místní 

komunikací na Tyršově nábřeží s Ing. Jiřím Růžičkou, CSc. (IČ: 71453971) a pověřuje 

starostku města podpisem této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022/10/RM           4/5 

Rada města souhlasí:   

 

205/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 7 zákona č. 67/2022 Sb., o 

opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a § 178 odst. 1 a § 179 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o 

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

předpisů, souhlasí s navýšením počtu dětí ve školní družině ZŠ Ledeč nad Sázavou na počet 

222 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 pověřuje:   

 

206/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 166 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, starostku města k podání žádosti o 

určení jednotlivých členů konkursní komise dle ust. § 2 odst. 3 vyhl. MŠMT č. 54/2005 Sb., o 

náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rada města ukládá:   

 

207/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 31 odst. 2 zákona 

č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové 

organizaci Základní umělecké škole Ledeč nad Sázavou (IČO: 72051566) odvod částky 

35.550,00 Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. 

 

208/2022/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 31 odst. 2 zákona 

č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové 

organizaci Základní umělecké škole Ledeč nad Sázavou (IČO: 72051566) odvod částky 

240.366,50 Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. 

 

     

 

 

 

Ing. Hana Horáková           Mgr. Michal Simandl 

     starostka města             místostarosta města 

 

V Ledči nad Sázavou 23.5.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 
Schválená dotace na 

rok 2022 
účel dotace 

Lůžkový hospic Mezi stromy, z.s. Havlíčkův Brod   8.000 Kč Provoz psychosociální Poradny Mezi stromy v roce 2022  

Stanice Pavlov, o.p.s. 20.000 Kč Provoz záchranné stanice ochrany fauny Pavlov 

Risoluto z.s. Ledeč nad Sázavou 10.000 Kč Seznamování dětí s historií a kulturou – Ledečský hrad  

CELKEM 38.000 Kč   

 


