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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/15/RM 

konané dne 12. 9. 2022 

 

Rada města bere na vědomí:   

300/2022/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

301/2022/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

Rada města schvaluje:   

302/2022/15/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 dotací a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené RM dne 04.05.2015 

usnesením č. 10.2015/127RM-s) a č. 10.2015/128RM-s)  a poskytnutí finančních darů z 

rozpočtu města pro rok 2022 organizacím a spolkům v celkové výši 15.000,00 Kč dle tabulky 

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

 

303/2022/15/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 a v souladu s § 28 zákona č. 

250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů - navýšení příspěvku - 

příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou, (IČO: 71008951) o částku 18.265 

Kč. 

 

304/2022/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výběr dodavatele služby na poskytnutí 

úvěru ve výši 14,5 mil. Kč pro financování investiční akce „Trvalé zajištění skalního masivu 

„ŠEPTOUCHOV“ na parcele 1934/1 a 2331/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou“ - Česká spořitelna, 

a. s., IČ: 45244782, která podala nejvhodnější nabídku s pevnou úrokovou sazbou úvěru „FIX 

s 4,97 % p.a.“.  

 

305/2022/15/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 k Nájemní smlouvě 

k bytu č. 1, ul. Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou A. M. a J. M., oba trvale bytem ul. Habrecká 

450, Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022. 

 

306/2022/15/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 o celkové výměře 29,12 m2 v 2. 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. 

 

307/2022/15/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 na dodávku a 

montáž zakázky „Dodávka a instalace naučných prvků a altánu na lesní cestu do Sluneční 

zátoky“ s firmou Tomáš Hurych, Štěpánov 145, 582 82 Leština u Světlé, IČO: 61736279 za 

cenu ve výši 711.480 Kč vč. DPH a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy 

 

308/2022/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení smlouvy S8/2017 dohodou ke 

dni 30.9.2022 s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., jejímž předmětem je výpůjčka části 

pozemku č. parc. 2310/5 a pozemku č. parc. 2310/1 oba v k.ú. Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostku města podpisem této dohody. 
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309/2022/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění nápojového a svačinového 

automatu společnosti Delikomat s.r.o. v prostorách zimního stadionu a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

 

310/2022/15/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 na dodání 

hlasovacích lístků voličům pro volby do Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou a do Senátu 

PČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022 s firmou - Česká pošta, s. p. a pověřuje starostku 

města Ing. Hanu Horákovou k podpisu výše uvedené smlouvy. 

 

311/2022/15/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 19. 9. 2022. 

 

312/2022/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k majetku 

ČR (č.j. HSJI-99-56/E-2022) - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, se sídlem Ke Skalce 

čp. 4960/32, Jihlava a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

313/2022/15/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 „Rekonstrukce objektu 

sokolovny v Ledči nad Sázavou“ se společností Tapa projekt s.r.o., Waldhauserova 948, 580 

01 Havlíčkův Brod, IČO: 25929313 a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

 

Rada města souhlasí:   

314/2022/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí aktualizovaný Strategický rámec Základní školy 

Ledeč nad Sázavou v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání III a souhlasí s předloženou 

aktualizovanou „Tabulkou investičních priorit ZŠ 2021-2027" pro žádosti o podporu v rámci 

IROP. 

 

Rada města doporučuje:   

315/2022/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města schválit 

uzavření Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., IČO: 45244782 na poskytnutí úvěru ve 

výši 14,5 mil. Kč k financování investiční akce „Trvalé zajištění skalního masivu 

„ŠEPTOUCHOV“ na parcele 1934/1 a 2331/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou“ s pevnou úrokovou 

sazbou úvěru „FIX 4,97 % p.a.“. 

 

     

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková               Ing. Jan Drápela 

     starostka města             místostarosta města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 12.9.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková
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Žadatelé 
Schválená částka na 

rok 2022 
Účel příspěvku 

Forma příspěvku:  

finanční dar/dotace 

Bude líp z.s. 10.000 Kč Blešák BEZPENĚZ 10 – nezisková akce RM - finanční dar 

TAJV, z.s.  5.000 Kč Sportovní den mládeže s TAJV v Ledči n. S.  RM - finanční dar 

CELKEM 15.000 Kč   


