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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/06/RM 

konané dne 11. března 2019 

 

 

67/2019/06/RM – Program zasedání 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje program schůze dle předloženého návrhu. 

 

68/2019/06/RM – Kontrola plnění usnesení rady města 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady 

města. 

 

69/2019/06/RM – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení 

Zastupitelstva města. 

 

70/2019/06/RM – Stanovení termínů schůzí rady města 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 2. čtvrtletí roku 2019 budou termíny 

schůzí rady města:  25.3., 8.4., 29.4., 13.5., 27.5., 17.6. 

 

71/2019/06/RM – Stanovení termínů zasedání zastupitelstva města 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 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 2. čtvrtletí roku 2019, a to: 15.4. a 

24.6. 

 

72/2019/06/RM – Poskytnutí dotace z rozpočtu města 

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 z rozpočtu města pro rok 2019 

organizacím a spolkům v celkové výši 256 000,- Kč dle tabulky „Rozpis dotací, příspěvků, darů“, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

73/2019/06/RM – Neschválení dotace z rozpočtu města 

Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 těmto 

organizacím a spolkům: FOKUS Vysočina, z.ú.; Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno; 

Tělocvičná jednota Sokol, Uhelná Příbram. 

 

74/2019/06/RM – Žádost o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina – grantový program 

Památkově chráněná území 2019 – oprava střechy márnice na starém hřbitově 

Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy, oddělení majetku a investic zpracovat a podat 

žádost o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina v rámci grantového programu „Památkově 

chráněná území 2019“ na opravu střechy budovy márnice na starém hřbitově v Ledči nad 

Sázavou. 
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75/2019/06/RM – Žádost o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina – grantový program 

Naše škola 2019 – oprava a stavební úpravy gastroprovozu školní jídelny ZŠ 

Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy, oddělení majetku a investic zpracovat a podat 

žádost o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina v rámci grantového programu „Naše škola 

2019“ na akci „Oprava a stavební úpravy gastroprovozu školní jídelny ZŠ v Ledči nad Sázavou“. 

 

76/2019/06/RM – Žádost o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina – grantový program 

Akceschopnost jednotek požární ochrany 2019 

Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a podání žádosti o dotaci na 

udržení a rozvoj akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Ledeč nad Sázavou 

v rámci grantového programu Fondu Vysočiny Kraje Vysočina „Akceschopnost jednotek požární 

ochrany obcí 2019“. 

 

77/2019/06/RM – Smlouva o nájmu a poskytování služeb k tiskárně 

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 o nájmu a poskytování služeb k tiskárně 

bizhubC458 se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

 

78/2019/06/RM – Ukončení nájemní smlouvy na část poz. p.č. 2310/2, k.ú. Ledeč n. S. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájemní smlouvy dohodou na část pozemku 

parc.č. 2310/2 – ostatní plocha uzavřenou s L. a S. M., bytem Ledeč nad Sázavou, ke dni 

31.3.2019. 

 

79/2019/06/RM – Zveřejnění záměru pronájmu části poz. p.č. 2310/2, k.ú. Ledeč n. S. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2310/2 

– ostatní plocha, o výměře 20 m², v k. ú. Ledeč nad Sázavou za účelem odpočinkové zóny u 

kiosku a vlakového nádraží. 

 

80/2019/06/RM – Zveřejnění záměru prodeje použité betonové dlažby na plochu 10m
2
 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje použité betonové dlažby (30x30 

cm) na plochu 10m
2
. 

 

81/2019/06/RM – Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor 

sloužících k podnikání č. OdMI/114/2018/N na nájem nebytového prostoru o ploše 24,98 m
2
 

umístěného 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., 58401 Ledeč nad Sázavou,  IČO: 

66266050 (předmětem dodatku je prodloužení nájemního vztahu uzavřeného na dobu určitou a to 

do 30. 6. 2019) a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 
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82/2019/06/RM – Vyvěšení záměru výpůjčky části pozemku p.č.l 2818, k.ú. Ledeč n. S. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru výpůjčky části pozemku, parc.č. 2818 – 

ostatní plocha, parkovací plochy v ul. Z.M.Kuděje vedle domu čp. 811 v Ledči nad Sázavou 

(počátek bývalé cyklostezky) V. N. a M. D. za účelem  pořádání 3. srazu Retro Škoda Family dne 

4.5.2019. 

 

83/2019/06/RM – Zápůjčka 1 ks mobilního WC z ul. Z. M. Kuděje 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, zapůjčení 1 ks mobilního WC z ul. Z.M.Kuděje Ledeč nad 

Sázavou na akci 3. srazu Retro Škoda Family dne 4.5.2019 s tím, že bude převezeno na náklady 

žadatele V. N. a M. D. 

 

84/2019/06/RM – Nájemní smlouva na pronájem části prostranství Husova náměstí 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Nájemní smlouvy (na dobu určitou, s platností od 

1. 3. 2019 do 31. 12. 2019) na pronájem části pozemku parc. č. 2215/23 – ostatní plocha, silnice a 

části pozemku parc. č. 2215/1- ostatní plocha, ostatní komunikace, oba k. ú. a obci  Ledeč nad 

Sázavou – prostranství Husova náměstí mimo komunikací, parkovacích ploch a ploch zeleně a to 

jedenkráte za měsíc (29. 3., 26.4., 24.5., 28.6., 26. 7., 23. 8., 27.9., 25. 10., 22. 11.) a v měsíci 

prosinci pro vánoční trh 13. 12. 2019 s paní E. B., 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 76667758 a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

85/2019/06/RM – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, 

Michelská 300/60, IČ: 272 57 843. 

 

86/2019/06/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Domě s pečovatelskou službou 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1320, ul. 5. května 

1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní D. Z., Ledeč nad Sázavou, a to na 

dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31.3.2022. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1 061,- Kč měsíčně. 

 

87/2019/06/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Domě s pečovatelskou službou 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 32, ul. 5. května 

1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. T., Ledeč nad Sázavou, a to na 

dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 2 078,- Kč měsíčně. 

 

88/2019/06/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Domě s pečovatelskou službou 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 25, ul. 5. května 

1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní A. Ž., Ledeč nad Sázavou, a to na 

dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31.3. 2022. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1 070,- Kč měsíčně. 
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89/2019/06/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Domě s pečovatelskou službou 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23, ul. 5. května 

1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. S. a panu J. S., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31.3.2020. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2 078,- Kč měsíčně. 

 

90/2019/06/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Domě s pečovatelskou službou 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě na společný 

nájem bytu zvláštního určení č. 13, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou s J. P., Praha 4 a V. B., 

Ledeč nad Sázavou (oba zastoupeni opatrovníkem Městem Ledeč nad Sázavou), a to na dobu 

určitou od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

91/2019/06/RM – Seznam aktuálních žádostí o pronájem bytu Města Ledeč n. S. 

Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktuálních žádostí o pronájem bytu 

Města Ledeč nad Sázavou k 28.2.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Hana Horáková      Mgr. Michal Simandl 

          místostarostka              místostarosta 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 11. 3. 2019    

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Komu poskytnuto  výše dotace
Forma 

2019

1 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ledeč nad Sázavou 10 000,00 Kč vydání publ ikace k 100 let trvání ryb.org. v Ledči  n.S RM finanční dar

2 Český svaz chovatelů, Základní organizace Ledeč nad Sázavou“ 15 000,00 Kč výstava drobného zvířectva RM veřejnoprávní sml.

3 Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Ledeč nad Sázavou 20 000,00 Kč oprava š títu včelařského domu po provedené demol ici  sousední nemovitosti RM veřejnoprávní sml.

4 FOKUS Vysočina 0,00 Kč za jiš tění s lužeb pro občany Ledče nad Sázavou, RM neschvaluje

5 Královská stezka o.p.s. 10 000,00 Kč čiš tění Sázavy 2019 RM finanční dar

6 Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou 20 000,00 Kč provoz a  údržba lyžařského Sportoviš tě Melechov v roce 2019 RM veřejnoprávní sml.

7 "MELECHOV občanské sdružení" 30 000,00 Kč pohár Melechova 2019 RM veřejnoprávní sml.

8 Notorix Denatur 20 000,00 Kč bitba o Notorburg RM veřejnoprávní sml.

9 Oblastní charita Havlíčkův Brod 10 000,00 Kč Ledňáček RM finanční dar

10 Ouřadová Martina 6 000,00 Kč Blešák Bez peněz - projekt Bude l íp RM veřejnoprávní sml.

11 Potravinová banka Vysočina, z. s. 10 000,00 Kč humanitární pomoc RM finanční dar

12 Římskokatolická farnost - děkanství Ledeč nad Sázavou 2 000,00 Kč dětský karneval RM finanční dar

13 Senioři České republiky z.s. 30 000,00 Kč akce pro seniory rok 2019 RM veřejnoprávní sml.

14 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou 5 000,00 Kč ozvučení čarodějnic RM finanční dar

15 Spolek Přátelé Zahrádky 10 000,00 Kč  oslava 800.výročí písemné zmínky o Zahrádce RM finanční dar

16 Spolek Přátelé Zahrádky 10 000,00 Kč pořízení zvonu a oprava zvonové stolice v kostele sv.Víta v Zahrádce_ RM finanční dar

17 Středisko rané péče SPRP 0,00 Kč raná péče RM neschvaluje

18 Tělocvičná jednota Sokol Ledeč nad Sázavou 0,00 Kč gymnaestráda RM neschvaluje

19 „Tenisový klub Ledeč nad Sázavou” 45 000,00 Kč na pracovní činnost klubu RM veřejnoprávní sml.

20 Ujčík Radek , Světlá n/S.Tremping Posázaví o.s. 3 000,00 Kč Country na  kolejích Chřenovice RM finanční dar

21 Celkem: 256 000,00 Kč

číslo 

řádku

účel dotace


