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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/17/RM 

konané dne 10. 10. 2022 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

326/2022/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

Rada města schvaluje:   

 

327/2022/17/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 5.000 Kč dle tabulky 

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

 

328/2022/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

č. FV02825.0439 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu „Obnova 

venkova Vysočiny 2022", na realizaci projektu "Venkovní přístřešek u spolkového domu v 

Habreku" ve výši 127 000 Kč, s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 

a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

 

329/2022/17/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.: 2148/1, 2148/2, 2148/3, 2148/4, 2148/5, 2155/28, 2155/30, 2155/31, 2155/32, 2155/33, 

2155/34 a 2155/35 vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

330/2022/17/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/82/2022/N 

na pronájem garáže v 1. PP o celkové výměře 16,5 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 s 

panem P. G., Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města podpisem nájemní smlouvy. 

 

331/2022/17/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/76/2022/N na pronájem nebytových prostor – 2 místností v 2. NP o celkové 

výměře 29,12 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, se společností PRONIX s.r.o., IČO: 48027944, se sídlem Praha 3, U 

Kněžské louky 28, č.p. 2145, PSČ 130 00 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

332/2022/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, společnosti PRONIX s.r.o., IČO: 

48027944, se sídlem Praha 3, U Kněžské louky 28, č.p. 2145, PSČ 130 00, umístění loga 

společnosti na fasádu budovy polikliniky čp. 450 v Ledči nad Sázavou, ul. Habrecká, u vstupu 

do budovy z ul. 28. října. Podmínkou je, že v případě opravy nebo zateplení fasády si žadatel 

na svoje náklady provede demontáž i zpětnou montáž na budovu. 
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333/2022/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Provozní řád objektu POLIKLINIKA 

Ledeč nad Sázavou, ul. Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

 

334/2022/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Ledeč nad Sázavou dne 17. 10. 2022. 

 

335/2022/17/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 s platností od 1.11.2022. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková            Mgr. Michal Simandl 

     starostka města             místostarosta města 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 10.10.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé Schválená částka Účel příspěvku 
Forma příspěvku:  

finanční dar/ dotace 

Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Ledeč n. S. 5 000,00 Kč 
Setkávání seniorů RM  - finanční dar 

CELKEM 5 000,00 Kč 
 

 


