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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/1a/RM 

konané dne 14. 11. 2022 

 

Rada města svěřila:   

 

1/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou svěřuje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodování o zveřejňování záměrů 

pronájmů prostor sloužících k podnikání (nebytových prostor) Oddělení majetku a investic 

(OdMI) Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

2/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

3/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu 

prostor sloužících k podnikání č. OdMI/131/2016/N, jejímž předmětem je pronájem tří 

místností o výměře 55,6 m2 umístěných v 1. NP budovy polikliniky v Ledči nad Sázavou, 

podanou společností MUDr. Jana Smejkalová, s.r.o., se sídlem Žežická 685/3, 400 07 Ústí nad 

Labem – Krásné Březno, IČ: 28682068. Ukončení nájmu je dle smlouvy s tříměsíční výpovědní 

dobou k datu 31. 01. 2023. 

 

4/2022/1a/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 30. 9. 2022) a zároveň 

bere na vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

5/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí vstupní analýzu 

dopracovanou dne 08.11.2022, jejímž předmětem je ověření skutečného počtu separačních 

nádob, který je potřebný k „Zavedení sběru odpadu od dveří v městě Ledeč nad Sázavou“.  

 

6/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zapojení SVČ Ledeč nad 

Sázavou do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, výzvy č. 02_22_022 Šablony I 

- Operační Program Jan Amos Komenský, název projektu "ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V SVČ 

LEDEČ", který je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních 

fondů. 

 

Rada města schvaluje:   

 

7/2022/1a/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 75.134,00 Kč dle tabulky 

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

 

8/2022/1a/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 na 

činnost na rok 2022- příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou, 

(IČO: 72051566) o částku 100.000,-Kč. 
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9/2022/1a/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 na 

činnost na rok 2023 - příspěvkové organizaci, Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou, 

(IČO: 72051566) na částku 275.000,-Kč. 

 

10/2022/1a/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-78/2022-N se 

společností BILLA, spol. s r.o., IČO: 00685976 na pronájem části pozemku parc. č. 2799 o 

výměře 3 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za roční nájemné ve výši 1500 Kč + DPH a pověřuje 

starostku města podpisem této smlouvy. 

 

11/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru 

o ploše 24,98 m2 umístěného v 2. NP 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. 

 

12/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 

OdMI/36/07-N ze dne 16. 7. 2007 na pronájem klubovny v budově č.p. 16 na Husově náměstí 

v Ledči nad Sázavou se spolkem Senioři České republiky, z. s, Městská organizace Ledeč nad 

Sázavou, IČO: 751 06 361 se sídlem Marie Majerové 930, 584 01 Ledeč nad Sázavou, dohodou 

ke dni 31.12.2022 a pověřuje starostku města podpisem dohody o ukončení smlouvy o 

pronájmu. 

 

13/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění sídla spolku Senioři České republiky, z.s, 

Městská organizace Ledeč nad Sázavou, IČO: 751 06 361 na adrese Husovo náměstí 7, 584 01 

Ledeč nad Sázavou. 

 

14/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, ul. 5. 

května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. G., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024. 

 

15/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11, ul. 5. 

května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu P. M., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024. 

 

16/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16, ul. 5. 

května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu L. V., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024. 

 

17/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21, ul. 5. 

května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. J., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024. 
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18/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 27, ul. 5. 

května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní D. J., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024. 

 

19/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 31, ul. 5. 

května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu L. S., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024. 

 

20/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1206, ul. 

5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu MUDr. B. U., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024. 

 

21/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1318, ul. 

5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní L. P., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024. 

 

22/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1321, ul. 

5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. D., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. 

 

23/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1322, ul. 

5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní E. Ž., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024. 

 

24/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, ul. 

Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou panu J. Č., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 

01. 2023 do 31. 12. 2023. 

 

25/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, ul. 

Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou panu J. B., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 

01. 2023 do 31.03. 2023. 

 

26/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, ul. 

Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou panu M. K., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 

01. 2023 do 31.03. 2023. 

 

27/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, ul. 28. 

října 1290, Ledeč nad Sázavou paní V. J., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 

2023 do 31. 12. 2023. 
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28/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1103, ul. 

5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. R., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024. 

 

29/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje a schvaluje v souladu s § 102 odst. 

2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 a 30 zákona č. 

563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, "Příkaz č. 1/2022 k provedení řádné inventarizace 

majetku a závazků za rok 2022 a "Hlavní a dílčí členy inventarizačních komisí" dle 

předloženého návrhu. 

 

30/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření „Dohody o svěření osobního motorového 

vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s Mgr. Michalem Simandlem, 

místostarostou města Ledeč nad Sázavou s účinností od 15. 11. 2022. 

 

31/2022/1a/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 21. 11. 2022. 

 

32/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zprostředkování 

uměleckého vystoupení "Sirény na cestách" uzavřenou mezi Uměleckou agenturou Gardes, 

zastoupenou Bc. Stanislavem Stebilou, ulice Černobyla 2554, 43801 Žatec a pověřuje starostku 

města jejím podpisem. 

 

33/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného za vystoupení "Sirény 

na cestách" ve výši 390 Kč/osoba. 

 

34/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o realizaci divadelního 

představení "Sněhová královna" uzavřenou mezi Divadlem Maléhry, zastoupené Danielou 

Zbytovskou, Kotlářská 17, 602 00 Brno a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

35/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného za vystoupení 

"Sněhová královna" ve výši 150 Kč/osoba. 

 

36/2022/1a/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 mobilního pódia s 

příslušenstvím Středisku volného času, příspěvkové organizaci, Barborka 790, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou v rámci akce „Lampionový průvod spojený s rozsvícením vánočního stromu" dne 

27. 11. 2022 na Husově náměstí a souhlasí s přítomností pana Ladislava Dlouhého a pracovníků 

města při montáži a demontáži pódia. 

 

37/2022/1a/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 mobilního pódia s 

příslušenstvím Středisku volného času, příspěvkové organizaci, Barborka 790, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou v rámci akce „Mikulášská nadílka" na hradním nádvoří ledečského hradu dne 5. 

12. 2022 a souhlasí s přítomností pana Ladislava Dlouhého a pracovníků města při montáži a 

demontáži pódia. 
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38/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zajištění zabezpečení požární ochrany 

bez úhrady osobních nákladů členům SDH Ledeč nad Sázavou v rámci Lampiónového průvodu 

spojeného s rozsvícením vánočního stromu na Husově náměstí dne 27. 11. 2022 a při pořádání 

Mikulášské nadílky dne 5. 12. 2022 v prostorách hradních nádvoří ledečského hradu, pořádané 

Střediskem volného času, p. o., Barborka 790, Ledeč nad Sázavou. 

 

39/2022/1a/RM –  Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předmětů, schvaluje stanovisko k dosavadnímu autobusovému spojení 

linky 600120 dle předloženého podkladu. Toto stanovisko Města Ledeč nad Sázavou bude 

zasláno společnosti ARRIVA autobusy, a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim. 

 

40/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 2 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:   

 

41/2022/1a/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 Místního 

akčního plánu vzdělávání (SR MAP) Mateřské školy Ledeč nad Sázavou a souhlasí se 

zařazením uvedených záměrů a aktualizací investičních záměrů do SR MAP dle "seznamu 

investičních priorit MŠ (2021-2027)". 

 

42/2022/1a/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 Místního 

akčního plánu vzdělávání (SR MAP) Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou a souhlasí 

se zařazením uvedených záměrů a aktualizací investičních záměrů do SR MAP dle "souhrnného 

rámce investičních priorit ZUŠ (2021-2027)". 

 

43/2022/1a/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 Místního 

akčního plánu vzdělávání (SR MAP) Střediska volného času Ledeč nad Sázavou a souhlasí se 

zařazením uvedených záměrů a aktualizací investičních záměrů do SR MAP dle "souhrnného 

rámce investičních priorit SVČ (2021-2027)". 

 

Rada města jmenuje:   

 

44/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, na funkční období člena školské rady při Základní škole Ledeč nad 

Sázavou jako zástupce za zřizovatele Mgr. Michala Simandla. 

 

45/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů členy Komise rady města pro pronajímání bytů 

zvláštního určení v sociálním zařízení Města Ledeč nad Sázavou ve složení: 

Předsedkyně: Mgr. Gabriela Brožová, DiS. 

Členové:  Ing. Bc. Milena Peroutková, Marie Kutnohorská, DiS., Richard Holek, DiS. 
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46/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje pro volební období 2022-2026 

Komisi pro občanské záležitosti v tomto složení:  

Předseda komise: Marek Kroutil;  

Členové komise: Ing. Hana Horáková, Lenka Smítková, Iveta Kalivodová, Jana Pánková, 

Vladimír Komárek, Marie Petrusová, Věra Rauerová, Martin Špaček. 

 

Rada města pověřuje:   

 

47/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s § 11a zákona č. 

301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství tyto členy 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou – Ing. Jana Drápelu a p. Marka Kroutila 

 

Rada města ukládá:   

 

48/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI dál jednat s paní Helenou 

Bobkovou ve věci úpravy odvodňovacího žlabu před čp. 12, Obrvaň, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou. 

 

Rada města neschvaluje:   

 

49/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nákup a následné darování pojezdových 

roštů paní H. B., 58401 Ledeč nad Sázavou. 

 

50/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou na základě předložené analýzy, jejímž 

předmětem je ověření skutečného počtu separačních nádob, neschvaluje činit kroky k získání 

dotační finanční podpory pro nákup separačních nádob na papír, na plast a na bioodpad. 

 

Rada města stanovuje:   

 

51/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje, aby v souladu s ustanovením § 

108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, užívali závěsný 

odznak se znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech tito 

členové Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou – místostarosta p. Mgr. Michal Simandl, člen 

zastupitelstva p. Ing. Jan Drápela a člen zastupitelstva p. Marek Kroutil. 

 

Rada města zamítá:   

 

52/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou zamítá, v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost pana M. B. o pronájem pozemků parc.č. 

899, 895 a části pozemku parc.č. 900 v k.ú. Ledeč nad Sázavou podanou dne 21. 9. 2022. 

 

Rada města zřizuje:   

 

53/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou zřizuje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, čtyřčlennou "Komisi rady města pro pronajímání 

bytů zvláštního určení v sociálním zařízení Města Ledeč nad Sázavou". 
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54/2022/1a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou zřizuje pro volební období 2022-2026 v 

souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Komisi 

pro občanské záležitosti rady města Ledeč nad Sázavou a určuje, že Komise pro občanské 

záležitosti bude mít 9 členů. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková            Mgr. Michal Simandl 

     starostka města             místostarosta města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 14.11.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 

Částka 

schválené 

dotace na rok 

2022 

Účel příspěvku 
Forma příspěvku: finanční dar/ 

veřejnoprávní smlouva 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 

Ledeč nad Sázavou 
40 000,00 Kč Nákup krmiv pro ryby RM – veřejnoprávní smlouva 

Senioři České republiky, z.s., Ledeč n.S 15 000,00 Kč Zájezdy pro seniory RM – veřejnoprávní smlouva 

Oblastní charita HB – Petrklíč 10 134,00 Kč Centrum sociálních služeb Petrklíč RM – veřejnoprávní smlouva 

David Pleva 10 000,00 Kč Adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla RM – Finanční dar 

CELKEM 75 134,00 Kč   


