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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/14/RM 

konané dne 15. 8. 2022 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

284/2022/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

285/2022/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu 

prostor sloužících k podnikání č. OdMI/120/2016/N, jejímž předmětem je pronájem dvou 

ordinací o výměře 28,6 m2 umístěných v 2. NP budovy polikliniky v Ledči nad Sázavou, 

podanou společností K-medik, s.r.o., se sídlem Marie Majerové 873, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ: 28929764. Ukončení pronájmu je dle smlouvy s tříměsíční výpovědní dobou k 

datu 31. 10. 2022. 

 

Rada města schvaluje:   

 

286/2022/14/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 18.000,00 Kč dle tabulky 

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

 

287/2022/14/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. 1206, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s B. U., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 19. 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 2 828,- Kč měsíčně. 

 

288/2022/14/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. 34, 

ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní A. K., Ledeč 

nad Sázavou, dohodou ke dni 31.08.2022. 

 

289/2022/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů "Smlouvu o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod " s firmou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. se sídlem Žižkova čp. 

832, Havlíčkův Brod, IČO: 48173002, do objektu bývalé loděnice a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

 

290/2022/14/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 – 

dvou místností v 2. NP o celkové výměře 28,60 m2 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. 
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291/2022/14/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/72/2022/N na pronájem části pozemku parc. č. 887/84 o výměře 20 m² v k. ú. a obci 

Ledeč nad Sázavou, v ul. Družstevní s panem M. B. a pověřuje starostku města podpisem této 

smlouvy. 

 

292/2022/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělení souhlasu vlastníka pozemků 

parc.č. 320/1 a 322/5 v k.ú. Obrvaň se záměrem „OBRVAŇ JIH - ZTV lokalita 6 RD - I. 

ETAPA, parcela č. 321, k.ú. Obrvaň“ na základě splnění podmínek uvedených v "Písemném 

souhlasu". 

 

293/2022/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru výpůjčky pozemku 

parc. č. st. 21 včetně budovy čp. 77 jež je jeho součástí v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

294/2022/14/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 Kožlí, 582 93 Kožlí čp.156 dne 3.9.2022 za účelem pořádání 

nohejbalového turnaje v Bohumilicích. Obec si na své náklady zajistí přepravu, montáž a 

demontáž pódia a velkoprostorového stanu. 

 

295/2022/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k „dohodě o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HBA-VZ-7/2022." 

ze dne 27.4.2022 a Dodatek č. 1 k „dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. HBA-V-17/2022" ze dne 26.4.2022 uzavřenou 

mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města k podpisu těchto dodatků. 

 

296/2022/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, 

jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci „ZTV Nad Pilou – Ledeč nad 

Sázavou“ se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova ulice 832, 580 

01 Havlíčkův Brod, IČO: 48173002 a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

 

297/2022/14/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 dne 19.8.2022 za cenu 500 Kč s tím, že dopravu a montáž 

si zajistí na své náklady. 

 

298/2022/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o výpůjčce č 

OdMI/73/22-N se společností HC Ledeč nad Sázavou, IČO: 26677407, týkající se bezplatné 

výpůjčky pozemků parc.č. 1978/7, 2659, 1978/1, 1975/2, 1975/4, 2819, 2820 a 1946/4 v kat. 

území Ledeč nad Sázavou za účelem pořádání charitativního zápasu na zimním stadionu a 

následného charitativního koncertu a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy o 

výpůjčce. 
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Rada města jmenuje:   

 

299/2022/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje podle ust. § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 166 odst. 2 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na vedoucí pracovní místo ředitelku 

STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou, p. o., Barborka 790, Ledeč nad Sázavou, 

Mgr. Ivanu Svobodovou, nar. 29. 2. 1972, bytem Zahrádecká 1057, Ledeč nad Sázavou a to s 

účinností od 1. 1. 2023. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková               Ing. Jan Drápela 

     starostka města             místostarosta města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 15.8.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 
Schválená dotace na 

rok 2022 
Účel dotace/finančního daru 

Ledeč Run z.s. 8.000 Kč Běžecký amatérský závod Ledeč Run 2022 

MO ČRS z.s. 4.000 Kč Dětské rybářské závody  

MO ČRS z.s.   6.000 Kč Rybářské závody dospělých 

CELKEM 18.000 Kč  


