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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/15/RM 

konané dne 12. 08. 2019 
  

252/2019/15/RM – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 
Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení 

Zastupitelstva města. 

 

253/2019/15/RM – Kontrola plnění usnesení rady města 
Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady 

města. 

 

254/2019/15/RM – Směrnice „Hospodaření s majetkem Města Ledeč n. S. 
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 schválení směrnice č. 4/2019 

"Hospodaření s majetkem Města Ledeč nad Sázavou". 

  

255/2019/15/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 20.000 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, příspěvků, 

darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

  

256/2019/15/RM – ukončení pachtovní smlouvy se společností ZEMKO Kožlí a.s. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3. zák.č. 128/200 Sb, ve 

znění pozdějších předpisů, ukončení pachtovní smlouvy 20/2018, se společností ZEMKO 

Kožlí a.s., dohodou smluvních stran a poveřuje starostu města podpisem dohody o ukončení 

pachtovní smlouvy 20/2018. 

  

257/2019/15/RM – uzavření pachtovní smlouvy se společností ZEMKO Kožlí a.s. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3. zák.č. 128/200 Sb, ve 

znění pozdějších předpisů, uzavření pachtovní smlouvy 20/2019, se společností ZEMKO 

Kožlí a.s., a poveřuje starostu města podpisem této pachtovní smlouvy. 

  

258/2019/15/RM – Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na poliklinice 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - 1 

místnosti ve 3. NP o výměře 13,70 m2 v domě č.p. 450, který je součástí pozemku parc. č. st. 

491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

  

259/2019/15/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS 
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. 18, ul. 5. května 

1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní J. R., Ledeč nad Sázavou, a 

to na dobu určitou od 1.09. 2019 do 31.8.2021. 
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260/2019/15/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS 
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. 21, ul. 5. května 

1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou manželům Marii a Václavovi 

Škábovým, bytem 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.09. 2019 do 

31.8.2021. 

   

261/2019/15/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Habrecká 
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. 2, ul. Habrecká 

450, Ledeč nad Sázavou panu K., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 

31.8. 2020. 

   

262/2019/15/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. 28. října 
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. 5 k Nájemní smlouvě k bytu č. 1, 

ul. 28 října1290, Ledeč nad Sázavou J. S. a F. S., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 

1. 9. 2019 do 30.11.2019. 

  

263/2019/15/RM – Dodavatel služby v oblasti BOZP a PO na objekt zimního stadionu 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, firmu AdriJan BP s.r.o. se sídlem Ledeč nad Sázavou, 

ul. Habrecká čp. 450, dodavatele služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany na objekt zimního stadionu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o 

dílo. 

 

264/2019/15/RM – Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ Ledeč n. S. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

výpůjčce č. 24/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) se Základní 

uměleckou školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Nádražní 231, 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

  

265/2019/15/RM – Jmenování komise pro otevírání nabídek a komise pro posouzení a 

hodnocení nabídek veřejné zakázky „Odborné učebny ZŠ Ledeč n. S. – vybavení dílen a 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenování komise pro otevírání nabídek a komise pro 

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem 

„Odborné učebny na ZŠ Ledeč nad Sázavou - vybavení dílen a pořízení výukových pomůcek" 

ve složení: Mgr. Jana Hospodková, Jiří Vrána, Bc. Jana Merunková. 

   

266/2019/15/RM – Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

VPP  
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. 1 k dohodě o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. HBA-V-

12/2019 ze dne 20. 3. 2019“ v předloženém znění mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou 

a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku. 
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267/2019/15/RM – Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

VPP  
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. 1 k dohodě o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. HBA-V-

33/2019 ze dne 10. 4. 2019“ v předloženém znění mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou 

a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku. 

  

268/2019/15/RM – Stanovení počtu zaměstnanců organizační složky Zimní stadion  
Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců 

organizační složky Zimní stadion Ledeč nad Sázavou na 6 zaměstnanců. 

  

269/2019/15/RM – Jmenování vedoucího pracovníka organizační složky Zimní stadion  
Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 24 odst. 3 

zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s článkem III. zřizovací listiny organizační složky města Zimní stadion 

Ledeč nad Sázavou, od 1.9.2019 vedoucím organizační složky Zimní stadion pana F. C. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma       Ing. Hana Horáková 

    starosta města       místostarostka města 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 12. 8. 2019  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Komu poskytnuto výše dotace
Forma 

2019

1 Nechvátal Aleš 5 000,00 Kč mezinárodní mistrovství ČR.... RM finanční dar

2 Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. 10 000,00 Kč zajištění provozu psychosociální Poradny Mezi stromy v roce 2019 RM finanční dar

3 Vrbková Pavla 5 000,00 Kč uspořádání běžeckého závodu RM finanční dar

4 celkem: 20 000,00 Kč

číslo řádku

účel dotace


