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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/16/RM 

konané dne 19. 9. 2022 

 

 

Rada města svěřuje:   

 

316/2022/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou svěřuje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy – oddělení majetku a investic 

Městského úřadu v Ledči nad Sázavou pronájem pozemků ve vlastnictví Města, na dobu kratší 

než 30 dnů za rok a dále krátkodobý pronájem (max. 2 dny po sobě následující) nebytových 

prostor. Cena pronájmu pozemku nesmí být nižší, než by činil poplatek vypočtený podle 

Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. Cena pronájmu nebytových prostor pro komerční účely nesmí být za 

jednu místnost a za jeden den nižší než 800 Kč + DPH a pro nekomerční účely je cena stanovena 

za jednu místnost a jeden den 300,- Kč + DPH. Usnesení číslo 18.2017/1RM-sv) ze dne 

28.8.2017 se tímto ruší. 

 

 

Rada města schvaluje:   

 

317/2022/16/RM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

c) 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 20.000 Kč dle tabulky 

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

 

318/2022/16/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. 

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

Ledeč nad Sázavou, dohodou ke dni 30.09.2022. 

 

319/2022/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku pozemku parc. č. st. 21 včetně 

budovy čp. 77 jež je jeho součástí v k.ú. Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy o výpůjčce č. j. KRPJ-75099-2/ČJ-2022-1600MN. 

 

320/2022/16/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 z 

pozemku parc.č. 2799 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, v rozsahu dle grafické přílohy, za účelem 

umístění reklamního zařízení (informačního pylonu). 

 

321/2022/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje od 01.01.2023 zavedení systému 

sběru odpadů „Zavedení sběru od dveří ve městě Ledeč nad Sázavou“. Občanům bude 

nabídnuta možnost sběru následujících komodit - plasty, biodpad, papír. 

 

322/2022/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nový ceník služeb platný od 1.11.2022 

za užívání Spolkového domu v Habreku a to s platností od 1.11.2022. 
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323/2022/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu dopravního prostředku 

„Kolový traktor, RZ JO27401“ s Fotbalovým klubem Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, z.s., se 

sídlem Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova 585, PSČ 584 01, IČO: 26553783 a pověřuje starostku 

města podpisem této smlouvy. 

 

Rada města ukládá:   

 

324/2022/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu OVŽP Ing. Dvořákovi 

dopisem oslovit jednotlivé majitelé rodinných domů a nabídnout jim možnost zavedení systému 

sběru odpadů „Zavedení sběru od dveří v městě Ledeč nad Sázavou“ u následujících komodit: 

plasty, biodpad, papír. Termín zaslání dopisu nejpozději do 10.10.2022 a získání zpětné vazby 

nejpozději do 30.10.2022. 

 

325/2022/16/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu OVŽP Ing. Dvořákovi 

v součinnosti s firmou JRK Česká republika s.r.o. oslovit k podání nabídky minimálně 3 

osvědčené agentury (Valfia, DOTin, EAV) na zpracování a podání žádosti pro získání dotační 

finanční podpory „Zavedení sběru odpadu od dveří ve městě Ledeč nad Sázavou“ včetně 

případného dopracování vstupní analýzy. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková               Ing. Jan Drápela 

     starostka města             místostarosta města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 19.9.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 
Schválená částka 

na rok 2022 
Účel příspěvku 

Forma příspěvku:  

finanční dar/ dotace 

Český rybářský svaz, z. s., MO Ledeč nad Sázavou 0,00 Kč Nákup krmiv pro ryby RM  - odloženo 

SDH Ledeč nad Sázavou 10 000,00 Kč Lavice pro uskladnění obuvi SDH Ledeč n.S. RM - Finanční dar 

Český svaz chovatelů Ledeč nad Sázavou 10 000,00 Kč Okresní výstava drobného zvířectva RM - Finanční dar 

CELKEM 20 000,00 Kč   


