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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/2a/RM 

konané dne 12. 12. 2022 

  

Rada města určuje:   

 

55/2022/2a/RM –Rada města Ledeč nad Sázavou určuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech ve 

veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat a jeho složky paní Mgr. Ivaně Svobodové, 

ředitelce příspěvkové organizace STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou 

platovým výměrem. 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

56/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí oznámení ředitele ZŠ Ledeč 

nad Sázavou o podání žádosti o podporu výzvy č. 02_22_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I z 

operačního programu Jan Amos Komenský, a to v šablonách 1.II/7 2.2. Vzdělávání pracovníků 

ve vzdělávání ZŠ a 1.II/9 2.2. Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ. 

 

57/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí oznámení o vyhlášení 

volného dne v Základní škole Ledeč nad Sázavou na čtvrtek 22.12.2022 podle § 24 odst. 2 zák. 

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

58/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí oznámení o uzavření všech 

třech pracovišť Mateřské školy Ledeč nad Sázavou v době od 23.12.2022 do 30.12.2022 z 

organizačních a technických důvodů. 

 

59/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí oznámení firmy Výtahy - 

elektro, spol. s r.o., U Traplů 77, 580 01 Havlíčkův Brod o změně cenových podmínek 

týkajících se smluv na servis výtahu č. 24368 (poliklinika) a 24456 (budova MÚ) z roku 2004. 

 

60/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 1. čtvrtletí roku 2023 

budou termíny zasedání rady města: 16.1., 6.2., 20.2., 13.3. 

 

Rada města schvaluje:   

 

61/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 28 odst.1 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 2023 

a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizaci-

Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 71004084. 

 

62/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 28 odst.1 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 2023 

a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizaci-Základní 

škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 71008951. 
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63/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 28 odst.1 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 2023 

a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizaci-

Středisko volného času, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 72051540. 

 

64/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 28 odst.1 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 2023 

a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizaci-Základní 

umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 72051566. 

 

65/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 28 odst.1 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že příspěvek na činnost 

příspěvkové organizaci Středisko volného času v roce 2023 obsahuje i příspěvek na odpisy ve 

výši 1/2 odpisů, dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem, tj. 31.206,00 Kč 

 

66/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za poskytování 

informací v roce 2023 na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

 

67/2022/2a/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 k nájemní smlouvě číslo HB 

2/2017 ze dne 5. 12. 2017 s nájemcem: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČO: 

41197518, se sídlem Orlická 2020/4,130 00 Praha 3, zastoupená Mgr. Petrou Pevnou, MBA, 

ředitelkou Regionální pobočky Brno a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

 

68/2022/2a/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 nájmu prostor 

sloužících k podnikání č. OdMI/46/2021/N na pronájem jedné místnosti o výměře 24,98 m2 

umístěné v 2. NP v domě čp. 450, ulice Habrecká, Ledeč nad Sázavou, který stojí na pozemku 

parc. č. st. 491/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou s paní J. K., IČ: 66266050, sídlo podnikání Marie 

Majerové 873, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města podpisem tohoto 

dodatku. 

 

69/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě k bytu 

č. 1, ul. Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 

určitou od 01.01.2023 do 31.03.2023. 

 

70/2022/2a/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. 

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

01.01.2023 do 31.12.2023. 

 

71/2022/2a/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 k Nájemní smlouvě k bytu 

č. 1, ul. Barborka 790, Ledeč nad Sázavou panu P. K., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou 

od 01. 01. 2023 do 31. 01. 2023. 
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72/2022/2a/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 Dohody o poskytnutí dotace 

z Programu rozvoje venkova ČR (registrační číslo žádosti: 22/006/19210/563/151/002399) ve 

výši 711 480 Kč tzn. 100% výdajů projektu "S Jestřábem a hochy od Bobří řeky do Sluneční 

zátoky" se Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 801/33, 110 00, Praha - 

Nové Město, IČO: 48 133 981, Regionální odbor SZIF Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno a 

pověřuje starostku města podpisem této Dohody.  

 

73/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc.č. 

2148/1, 2148/2, 2148/3, 2148/4, 2148/5, 2155/28, 2155/30, 2155/31, 2155/32, 2155/33, 

2155/34, 2155/35 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností VRCHA a.s., IČO: 25918541 a 

pověřuje starostku města podpisem pachtovní smlouvy č. 8/2023. 

 

74/2022/2a/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 prostor sloužících k 

podnikání č. OdMI/131/2016/N ze dne 30. 12. 2016, jejímž předmětem je pronájem tří místností 

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

MUDr. Jana Smejkalová, s.r.o., se sídlem Žežická 685/3, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné 

Březno, IČ: 28682068, dohodou ke dni 31.12.2022 a pověřuje starostku města podpisem 

dohody o ukončení smlouvy o pronájmu. 

 

75/2022/2a/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 prostor sloužících k 

podnikání č. OdMI/87/2021/N ze dne 6.12.2021 na pronájem 1 místnosti na Poliklinice, o 

celkové výměře 13,70 m2 v 2.NP, v budově č.p. 450 v ul. Habrecká v Ledči nad Sázavou s 

Mgr. Jiřím Kubíkem advokátem se sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6, IČO 095 29 381, 

evidenční číslo České advokátní komory 19413, dohodou ke dni 31.12.2022 a pověřuje 

starostku města podpisem dohody o ukončení smlouvy o pronájmu. 

 

76/2022/2a/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/91/2022/N na pronájem nebytových prostor – 1 místnosti v 2. NP o výměře 14,5 m2 

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 s Mgr. Jiřím Kubíkem advokátem se 

sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6, IČO 095 29 381, evidenční číslo České advokátní 

komory 19413 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

77/2022/2a/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, uzavření dodatku č. 5 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 25/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) s 

Mateřskou školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Stínadla čp. 1049, 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

 

78/2022/2a/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. 1105, ul. 

5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem J. K., 584 01 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 15. 12. 2022 do 31. 12. 2023 s tím, že se do 

uvedeného bytu přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1 618,- Kč měsíčně. 
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79/2022/2a/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. 1320, ul. 

5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní J. V., 415 01 

Teplice, a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31.12.2023 s tím, že se do uvedeného bytu 

přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 1.618,- Kč měsíčně. 

 

80/2022/2a/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 10m2 z pozemku 

parc.č. 2551/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za účelem uskladnění palivového dřeva. 

 

81/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členství Města Ledeč nad Sázavou v destinační 

společnosti Vysočina West, z.s.. Výše ročního členského příspěvku dle platných stanov. 

 

82/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Pověření Kraje Vysočina k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních 

služeb v Kraji Vysočina a zmocňuje starostku města jeho podpisem.  

 

83/2022/2a/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. 12. 2022. 

 

84/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Čl. IV odst. 1 písm. a) Jednacího řádu Zastupitelstva 

města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání zastupitelstva města ve 1. čtvrtletí roku 2023, a to: 

23.1., 20.3. 

 

85/2022/2a/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 volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 s 

firmou - Česká pošta, s. p. a pověřuje starostku města Ing. Hanu Horákovou k podpisu výše 

uvedené smlouvy. 

 

86/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1/22 o závazku 

veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2023 (spoje 

301 a 302 linky 600570) uzavřené 24. 11. 2021 s firmou ARRIVA VČ a.s. Chrudim v 

předloženém znění. Předmětem dodatku je stanovení ceny dopravního výkonu pro toto období. 

Rada města pověřuje starostku města Ing. Hanu Horákovou k podpisu Dodatku č. 1 k výše 

uvedené smlouvě. 

 

87/2022/2a/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 5.000,00 Kč dle tabulky 

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

 

88/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, příslib financování akce Country 

zprostředkované prostřednictvím pana Lebedy ve výši 49.000,-. 
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Rada města vydává:   

 

89/2022/2a/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou vykonávající působnost valné hromady 

společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., IČO 25281208, se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 

Ledeč nad Sázavou, v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, vydává toto 

rozhodnutí: 

Jedinému společníku společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., tedy Městu Ledeč nad Sázavou, 

se ukládá, aby poskytl společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. ve smyslu § 163 odst. 1 zák. č. 

90/2012, o obchodních společnostech a družstvech příplatek, na projektové práce k 

rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Poděbradova-Ledeč nad Sázavou, a to ve výši 

22.000,00 Kč bez DPH dle položkového rozpočtu předloženého TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

V případě nedodržení podmínek bude peněžitý příplatek TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. ve výši 

22.000,00 Kč vrácen Městu Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková            Mgr. Michal Simandl 

     starostka města             místostarosta města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 12.12.2022  

Zapsala: Lenka Malá 
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Žadatelé 

Částka 

schválené 

dotace na rok 

2022 

Účel příspěvku 
Forma příspěvku: finanční dar/ 

veřejnoprávní smlouva 

Martin Turek 5 000,00 Kč 

CHC Christmas Cup Sportovně 

společenská akce s každoroční tradicí a 

charitativním cílem 
RM – Finanční dar 

CELKEM 5 000,00 Kč  
 


