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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/13/RM 

konané dne 18. 7. 2022 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

263/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

264/2022/13/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 31.05.2022) a zároveň 

bere na vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

265/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu 

č. OdMI/74/2021/N, jejímž předmětem je pronájem garáže o ploše 16,5 m2 umístěné v 1. PP 

budovy polikliniky v Ledči nad Sázavou, podanou panem A. B. Ukončení pronájmu je dle 

smlouvy s tříměsíční výpovědní dobou k datu 30. 09. 2022. 

 

Rada města schvaluje:   

 

266/2022/13/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 30.000,00 Kč dle tabulky 

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

 

267/2022/13/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 prostor rekultivované 

skládky „Rašovec" – pozemek parc. č. 2031/1 a parc. č. 2031/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a část 

pozemku parc. č. 295/2 v k.ú. Obrvaň v termínu od 18. 8. 2022 (od 14:00 hod) do 21. 8. 2021 

(do 16:00 hod), za účelem pořádání motocyklové akce „Melechovský okruh a Trojkolování 

2022", společnosti FORM Solution s. r.o., se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc 

– Hodolany, IČO: 28658272 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

268/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření pachtovní smlouvy se 

společností VRCHA a.s., IČ: 25918541, na propachtování pozemků uvedených v příloze 

smlouvy č. 98/2022 za pachtovné ve výši 3.000 Kč/ha a pověřuje starostku města podpisem 

pachtovní smlouvy č. 98/2022. 

 

269/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej použité betonové dlažby (30x30 

cm) na plochu cca 10m2 za částku 500 Kč včetně DPH, F. V., bytem Ledeč nad Sázavou. 

 

270/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na části 

pozemků parc.č. 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) se 

společností ATOS stavebniny, s.r.o. IČ: 64256472 za roční nájemné ve výši 2.500 Kč 
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(osvobozeno od DPH dle § 56a zákona o DPH) a pověřuje starostku města podpisem nájemní 

smlouvy č. OdMI-65/2022-N. 

 

271/2022/13/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. 887/84 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

272/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu dvou částí 

(každá o výměře 4 m2) z pozemku parc.č. 906/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

273/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

za nájem a služby spojené s užíváním bytu zvláštního určení č. 11, ul. 5. května 1252, Ledeč 

nad Sázavou vůči zemřelému V. J., naposledy bytem 584 01 Ledeč nad Sázavou ve výši 2.996 

Kč. 

 

274/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

za nájem a služby spojené s užíváním bytu č. 4, ul. Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou vůči 

zemřelému P. J., naposledy bytem 584 01 Ledeč nad Sázavou ve výši 1.650 Kč. 

 

275/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

za nájem a služby spojené s užíváním bytu zvláštního určení č. 1, ul. 5. května 1202, Ledeč nad 

Sázavou vůči zemřelému F. M., naposledy bytem 584 01 Ledeč nad Sázavou ve výši 434 Kč. 

 

276/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu garáže o výměře 16,5 

m2 v 1. PP v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky, která je součástí 

pozemku parc. č. st. 491/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

277/2022/13/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. 1320, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní J. V., 

584 01 Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 08. 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. 

 

278/2022/13/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/57/2022/N na pronájem nebytových prostor – 1 místnosti v 3. NP o celkové 

výměře 14,71 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 E. B., 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 62067516 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

279/2022/13/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/66/2022/N 
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na pronájem dvojgaráže v 1. NP o celkové výměře 60,63 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 

se společností DOKA mont s.r.o., se sídlem Habrek 50, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 

64825469, DIČ: CZ64825469 a pověřuje starostku města podpisem nájemní smlouvy. 

 

280/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ceník za poskytované služby (vstupné a poplatky 

za pronájem ledové plochy) v areálu městského zimního stadionu - ATOS aréna Ledeč nad 

Sázavou s platností od 1.8.2022. 

 

281/2022/13/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. 7. 2022. 

 

282/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření „Dohody o svěření osobního motorového 

vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s paní L. V., pracovnicí 

organizační složky města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou s účinností od 1. srpna 2022. 

 

Rada města ukládá:   

 

283/2022/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, ukládá vedoucímu odboru samosprávy realizovat poptávkové 

řízení u bankovních institucí KB, ČS a ČSOB na výběr nejvhodnější nabídky úvěru ve výši 

14.500.000 Kč na financování akce "Trvalé zajištění skalního masivu - v kú Ledeč nad 

Sázavou" podle stanovených parametrů: objem úvěru: 14.500.000 Kč, délka úvěru: 10 let, 

počátek splácení jistiny od 1.1.2023, sazba PRIBOR 3M.  

 

     

 

 

Ing. Hana Horáková           Mgr. Michal Simandl 

     starostka města             místostarosta města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 18.7.2022  

Zapsal: Ing. Július Barta 
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Žadatelé 
Schválená dotace na 

rok 2022 
Účel dotace/finančního daru 

MO ČRS z.s. Ledeč n.S. 19.000 Kč Oprava rybářského auta Nissan 

FORM Solution, s.r.o.,Olomouc, provoz: Ledeč n.S. 10.000 Kč Melechovský okruh a sraz ČS motocyklů 

Centrum české historie, o.p.s., Praha 6   1.000 Kč IX. ročník Dny české historie 2022 

CELKEM 30.000 Kč  


