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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/11/RM 

konané dne 6. 6. 2022 

 

Rada města schvaluje:   

 

209/2022/11/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 Atos spol. 

s r.o. Ledeč nad Sázavou (IČO: 62028081), Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

ve výši 5.000,00 Kč a pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy. 

 

210/2022/11/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 ATOS 

stavebniny s.r.o. Ledeč nad Sázavou (IČO: 64256472), Sázavská 174, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou ve výši 8.000,00 Kč a pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy. 

 

211/2022/11/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 

HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o. Ledeč nad Sázavou (IČO: 15059391), Hradec 60, 584 01 

Ledeč nad Sázavou ve výši 3.000,00 Kč a pověřuje starostku města podpisem darovací 

smlouvy. 

 

212/2022/11/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

ID FV02857.0009 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na podporu standardizace, zkvalitňování 

a rozšiřování služeb poskytovaných turistickým informačním centrem Ledeč nad Sázavou v 

oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, ve výši 59.919 Kč s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 

587 33 Jihlava, IČO: 70890749 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

 

213/2022/11/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 – místnosti č. 3 o výměře 18,4 m² a místnosti č. 4 o výměře 32,5 m², v I. NP v objektu 

občanské vybavenosti – budova č. p. 16 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, která stojí na 

parc. č. st. 218/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

214/2022/11/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/46/2022/N 

na pronájem garáže v 1. PP o celkové výměře 17,51 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 J. K., Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města podpisem nájemní smlouvy. 

 

215/2022/11/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. 

1210, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní J. H., 

Ledeč nad Sázavou, dohodou ke dni 30.06.2022. 
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216/2022/11/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, uzavření dodatku č. 6 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 24/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) se 

Základní uměleckou školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Nádražní 

231, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

 

217/2022/11/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. 2286/11 (cca 1 m2), 1990/2 (cca 1 m2), 875/3 (cca 2 m2) a 2485 (cca 2 m2) v 

k.ú. Ledeč nad Sázavou, v rozsahu dle grafické přílohy, za účelem umístění reklamního zařízení 

(cedule). 

 

218/2022/11/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 dohodou a to ke dni 

30.6.2022. 

 

219/2022/11/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/136/2016/N ze dne 30. 12. 2016, se společností PRACOLOR 

s.r.o., se sídlem Habrecká 975, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 26956659, zastoupenou Ing. 

Zuzanou Křikavovou a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

 

220/2022/11/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/141/2016/N ze dne 30. 12. 2016, s panem L. V., Ledeč nad 

Sázavou, IČO: 45948275 a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

 

221/2022/11/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 č. 

OdMI/95/2018/N ze dne 31. 08. 2018, s panem M. D., Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku 

města podpisem tohoto dodatku. 

 

222/2022/11/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor 

sloužících k podnikání č. OdMI/116/2016/N ze dne 30. 12. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 

26.1.2018, se společností GP Care, v.o.s., se sídlem Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČO: 03093778, zastoupenou MUDr. Petrem Maštálkou a pověřuje starostku města podpisem 

tohoto dodatku. 

 

223/2022/11/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 prodeje použité 

betonové dlažby (30x30 cm) na plochu cca 10m2. 

 

224/2022/11/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu 

pozemků parc.č. 1956/5 a 2302/4 dle geometrického plánu 1053-11/1996 vše v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou ve znění dodatků č. 1 ze dne 29.6.2006 a č. 2 ze dne 24.6.2009 se společností Švema 

s.r.o., a pověřuje starostku města podpisem této dohody. 

 

 



2022/11/RM           3/4 

225/2022/11/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Přílohu č. 2 Dodatku č.12 k 

„Podpisovému řádu městského úřadu“. 

 

226/2022/11/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nájem mobilního pódia a 

velkoprostorového stanu, panu J. D. za cenu 1.000 Kč včetně DPH s tím, že dopravu a montáž 

si zajistí na své náklady. 

 

227/2022/11/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Servisní smlouvu, jejímž předmětem je umístění a 

pravidelná výměna 2 rohoží v budově MÚ v Ledči nad Sázavou s firmou Elis textil Servis s.r.o., 

Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, IČO: 25756966 a pověřuje starostku města podpisem 

smlouvy. 

 

Rada města povoluje:   

 

228/2022/11/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů, povoluje výjimky v počtu dětí na MŠ Ledeč n. S., a to podle 

jednotlivých tříd takto: MŠ Stínadla – třída Berušky o 4 děti (celkem 28), třída Včelky o 3 děti 

(celkem 27), třída Žabky o 3 děti (celkem 27), třída Motýlci o 4 děti (celkem 28); MŠ 28. října 

– třída Koťátka o 4 děti (celkem 28); MŠ Družstevní – třída Mravenečci o 4 děti (celkem 28), 

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

splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

Rada města jmenuje:   

 

229/2022/11/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 1 odst. 1 a § 2 odst. 

3 vyhl. MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve 

znění pozdějších předpisů, jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitelky/ředitele STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU, p. o., Barborka 790, Ledeč nad 

Sázavou v tomto složení: 

Předseda konkursní komise: Ing. Hana Horáková, člen určený zřizovatelem 

Další členové konkursní komise: 

a) člen určený zřizovatelem: Ing. Jan Drápela 

b) člen určený Krajským úřadem Kraje Vysočina: Mgr. Dominika Kahounová 

c) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle 

druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení 

Českou školní inspekcí: Mgr. Olga Fialová, DiS. a Mgr. Miroslava Lisá 

d) pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školního zařízení: 

Ing. Lenka Pešková 

e) školní inspektor České školní inspekce: Mgr. Miroslav Pospíšil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2022/11/RM           4/4 

Rada města ukládá:   

 

230/2022/11/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá Odboru samosprávy výběr poplatku 

za pronájem pozemku za účelem umístění prodejního stánku v rámci konání Městských 

slavností a to na základě informace pana místostarosty Ing. Drápely v této výši: 

Luděk Sýkora – občerstvení 3.000 Kč vč. DPH 

Restaurace u řeky – občerstvení 5.000 Kč vč. DPH 

Restaurace Krokodýl – občerstvení 2.000 Kč vč. DPH 

Pivovar Bohdaneč s.r.o. 2.000 Kč vč. DPH 

Ledečské pivo s.r.o. 2.000 Kč vč. DPH 

Jan Babic – sladkosti 1.000 Kč vč. DPH 

Cena za pronájem nezahrnuje úklid prostranství v bezprostřední blízkosti stánku. Je povinností 

provozovatele stánku zajistit si u stánku nádobu na odpad a tu vysýpat do přistavených 

kontejnerů umístěných u „Sázavanky“. 
 

     

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková           Mgr. Michal Simandl 

     starostka města             místostarosta města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 6.6.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


