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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/12/RM 

konané dne 20. 6. 2022 

 

Rada města bere na vědomí:   

231/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

232/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

233/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí jmenování Lenky 

Smítkové vedoucí oddělení matriky a EO odboru vnitřní správy Městského úřadu Ledeč nad 

Sázavou, a to od 1. července 2022 na dobu neurčitou. 

 

234/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí doporučení a výpočty 

provedené firmou JRK Česká republika s.r.o., Evropská 873, 664 42 Modřice. Výpočty se týkají 

nastavení systému nakládání se separovanými odpady na území města Ledeč nad Sázavou. 

 

235/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí doporučené varianty 

nakládání se separovanými odpady s tím, že preferuje kromě svozu komunálního odpadu ještě 

variantu svozu plastů z rodinných domů. 

 

236/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 3. čtvrtletí roku 

2022 budou termíny schůzí rady města: 18.7., 15.8., 12.9. 

 

Rada města schvaluje:   

237/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pachtu pozemků 

parc.č. 195/1, 201, 202, 203, 204, 229/36, 229/42, 294/19, 294/20, 319/2, 338, 341, 342 a 348 

v k.ú. Habrek, pozemku parc.č. 2056/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, pozemků parc.č. 78, 81, 82, 

118, 124, 136, 165/5, 183/5, 205/8, 228/4 a 365 v k.ú. Obrvaň, pozemků parc.č. 77/2, 112, 113, 

132/3, 132/13, 148/11, 173, 186/16, 186/17, 229/6, 233, 253/6, 254/2, 266/1, 266/6, 272, 317, 

329, 332 a 338 v k.ú. Souboř, částí pozemků parc.č. 188 (o výměře 380 m2), 195/9 (o výměře 

800 m2), 195/10 (o výměře 117 m2), 229/43 (o výměře 7900 m2), 294/4 (o výměře 410 m2), 

336/1 (o výměře 250 m2), 344/1 (o výměře 188 m2) a 350 (o výměře 299 m2) v k.ú. Habrek, 

částí pozemků parc.č. 2144/29 (o výměře 1500 m2) a 2155/29 (o výměře 2900 m2) v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou, části pozemku parc.č. 343/2 (o výměře 10 m2) v k.ú. Leština u Ledče nad 

Sázavou, částí pozemků parc.č. 61/7 (o výměře 1272 m2),62 (o výměře 122 m2), 74/3 (o 

výměře 2750 m2), 74/5 (o výměře 8731 m2), 122 (o výměře 242m2), 266/2 (o výměře 4209 

m2), 275/8 (o výměře 3865 m2), 358 (o výměře 504 m2), 364 (o výměře 141 m2), 367/1 (o 

výměře 452 m2), 383 (o výměře 163 m2) a 395/1 (o výměře 186 m2) v k.ú. Obrvaň a části 

pozemků parc.č. 91 (o výměře 410m2), 127 (o výměře 600 m2), 188/2 (o výměře 388 m2), 

188/3 (o výměře 110 m2), 316/1 (o výměře 150 m2), 318/5 (o výměře 92 m2), 320 (o výměře 

328 m2), 321/1 (o výměře 716 m2), 321/2 (o výměře 162 m2), 324 (o výměře 300 m2) a 339 

(o výměře 185 m2) v k.ú. Souboř. 

 

238/2022/12/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 č. OdMI/34/2021/N ze dne 19.04.2021 a Dodatku č. 1 ze dne 21.12.2021 

na pronájem 6-ti místností na Poliklinice, o celkové výměře 56,80 m2 v 1.NP, v budově č.p. 

450 v ul. Habrecká v Ledči nad Sázavou se společností Vysočinské nemocnice s.r.o., IČ: 
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25257005 se sídlem 5. května 319, 396 01 Humpolec a pověřuje starostku města podpisem 

dohody o ukončení smlouvy o pronájmu. 

 

239/2022/12/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. 1318, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní L. P., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.07.2022 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. 

 

240/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu bytu č. 21 v Domě s 

pečovatelskou službou ul. 5. května 1252 v Ledči nad Sázavou panu V. Š. dohodou ke dni 30. 

06. 2022. 

 

241/2022/12/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. 1210, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem V. 

Š., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.07.2022 do 31.12.2024 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. 

 

242/2022/12/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. 21, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní M. J., 434 

01 Most, a to na dobu určitou od 01.07.2022 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. 

 

243/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dohody o zvyšování kvalifikace 

mezi členem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou T. K., Bohumilice  a 

Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

244/2022/12/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 27. 6. 2022. 

 

245/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Čl. IV odst. 1 písm. a) Jednacího řádu 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání zastupitelstva města ve 3. čtvrtletí 

roku 2022, a to: 19.9. 

 

246/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo se společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., 

se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, na vypracování nového lesního hospodářského plánu 

na období 2024 až 2033. 

 

247/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

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

Ledeč nad Sázavou k zabezpečení akce Bitva o Notorburg, která se bude konat dne 23. 7. 2022 

od 13 do 17 hod. na louce u řeky Sázavy pod obcí Sechov v k. ú. Kožlí, pořádaná Notorix 

Denatur z. s., zastoupené panem M. D. 
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248/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

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

Sázavou při zabezpečení požární ochrany v rámci akce Bitva o Notorburg, která se bude konat 

dne 23. 7. 2022 v časovém rozsahu od 13 do 17 hod. na louce u řeky Sázavy pod obcí Sechov 

v k. ú. Kožlí, pořádaná Notorix Denatur z. s., zastoupené panem M. D., v počtu 2 - 3 členů SDH 

bez úhrady osobních nákladů členů SDH Ledeč nad Sázavou. 

 

249/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 

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

nad Sázavou k zabezpečení akce Vikingové na Islandu, která se bude konat dne 9. 7. 2022 v 

časovém rozsahu od 14 do 18 hod. na louce u řeky Sázavy v ulici Z. M. Kuděje v Ledči nad 

Sázavou, pořádaná skupinou historického šermu Thorwaldsons, zastoupenou paní R. L. 

 

250/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 

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

při zabezpečení požární ochrany v rámci akce Vikingové na Islandu, která se bude konat dne 9. 

7. 2022 v časovém rozsahu od 14 do 18 hod. na louce u řeky Sázavyv ulici Z. M. Kuděje 

pořádanou skupinou historického šermu Thorwaldsons, zastoupenou paní R. L., v počtu 2 - 3 

členů SDH bez úhrady osobních nákladů členů SDH Ledeč nad Sázavou. 

 

251/2022/12/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 

nájmu prostor sloužících k podnikání č. OdMI/128/2016/N ze dne 30. 12. 2016, dodatku č. 1 

ze dne 15.02.2017 a dodatku č. 2 ze dne 26.01.2018, na pronájem místností o výměře 48,36 m2 

v budově polikliniky, Habrecká č.p. 450 v Ledči nad Sázavou s MUDr. Janem Maštálkou, sídlo 

Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města podpisem dodatku. 

 

252/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o 

výměře 14,71 m2 v 3. NP v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky, která 

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

 

253/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nájem mobilního pódia (3 ks pódiových 

desek) a velkoprostorového stanu panu D. P. za účelem pořádání kulturní akce na adrese 

Z.M.Kuděje 811 v Ledči nad Sázavou za cenu 1.000 Kč s tím, že dopravu a montáž si zajistí 

na své náklady. 

 

254/2022/12/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 ID FV02844.0010 ve výši 29,95 % celkových nákladů 

projektu, maximálně však ve výši 100.000 Kč na realizaci projektu „Ledeč nad Sázavou, 

márnice – obnova venkovních omítek“ s Krajem Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 

IČO: 70890749 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

 

255/2022/12/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 

FV02836.0008 na pořízení motorového vozidla pro Pečovatelskou službu Ledeč nad Sázavou 

ve výši 68,03% celkových nákladů projektu, maximálně však ve výši 300.000 Kč s Krajem 

Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749 a pověřuje starostku města 

podpisem této smlouvy. 
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256/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Licenční smlouvu o veřejném provozování 

VP_2022_109850 s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (Čs. 

armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ 63839997) a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

Rada města souhlasí:   

257/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu se zákonem o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, s využitím prostor fotbalového stadionu za účelem pořádání 

kulturní akce Drapák fest, která se bude konat dne 9.7.2022 a to za podmínky, že vše bude v 

dostatečném předstihu konzultováno a odsouhlaseno předsedou fotbalového klubu. Po skončení 

akce bude areál uklizen a předán bez závad také předsedovi fotbalového klubu. 

 

Rada města ukládá:   

258/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou (Správní rada TS s.r.o.) ukládá firmě TS 

s.r.o. Ledeč nad Sázavou, činit opatření, aby firma pomocí dotačního titulu získala část 

prostředků na nové svozové vozidlo. 

 

259/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu OVŽP Ing. Dvořákovi 

v součinnosti s firmou JRK Česká republika s.r.o. a TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. zjistit a 

předložit podmínky vyplývající pro žádost o dotaci a samotnou dotaci na svozové vozidlo. 

 

260/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu OVŽP Ing. Dvořákovi 

ve spolupráci s místostarostou Ing. Drápelou zmapovat zkušenosti se zavedením sběru 

tříděného odpadu "od dveří" minimálně ve třech městech, kde tento systém byl již zaveden. 

 

261/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu OVŽP Ing. Dvořákovi 

předložit ekonomické vyhodnocení svozu komunálního odpadu z programu JRK Česká 

republika s.r.o. a svozu tříděného odpadu, pokud by tento probíhal ve lhůtách 1x/14 dní nebo 

1x/měsíc. 

 

Rada města zamítá:   

262/2022/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou zamítá v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o prominutí nájmu ze Smlouvy o nájmu 

prostor sloužících k podnikání č. OdMI/34/2021/N ze dne 19.04.2021 a Dodatku č. 1 ze dne 

21.12.2021, společnosti Vysočinské nemocnice s.r.o., IČ: 25257005 se sídlem 5. května 319, 

396 01 Humpolec. 

 

 

 

     

 

Ing. Hana Horáková           Mgr. Michal Simandl 

     starostka města             místostarosta města 

 

V Ledči nad Sázavou 30.6.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková 


