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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/10/RM 

konané dne 25. 5. 2020 

  

134/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

  

135/2020/10/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 

kulturní akce dle přílohy uzavřenou mezi agenturou BROXOXO – umělecká a produkční 

agentura s.r.o., (zastoupený panem Michalem Kopeckým, IČO: 080 90 645) a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

  

136/2020/10/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 „ÚSMĚVY Zdeňka TROŠKY s písničkami Simony KLÍMOVÉ“ ve výši 280 

Kč/osoba. 

  

137/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71004084 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 

  

138/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Středisko volného času, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051540 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 

  

139/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71008951 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 

  

140/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051566 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 

  

141/2020/10/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 z rozpočtu 

města pro rok 2020 organizacím a spolkům v celkové výši 42.000,- Kč dle tabulky „Rozpis 

dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

  

142/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

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

příspěvkové organizace SVČ, Barborka 790, Ledeč nad Sázavou čl. VI.B. odst. 1 pís. b) 

přijetí finančních darů na nákup tanečních kostýmů a to od: firmy GALATEK a.s., Na 

Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou, v částce 2.000 Kč a Petra Králíka, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou, v částce 5.000 Kč. 
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143/2020/10/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 o 

poskytnutí dotace (ID FV02777.0078) z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na financování 

potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů, za účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti a 

to ve výši 30 000,- Kč na rok 2020 s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 332 Jihlava, IČO: 

70890749 a pověřuje starostu Města podpisem této smlouvy. 

  

144/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí vydání souhlasu s 

rozšířením a zpevněním cesty pro pěší, vedoucí z ulice Na Potoce k č.e. 614 v Ledči nad 

Sázavou. 

  

145/2020/10/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 Dodatku č. 1 k 

Nájemní smlouvě č. OdMI/115/2018 – N ze dne 24. 10. 2018 na pronájem části pozemku 

parc. č. 2215/37 – ostatní komunikace, ostatní plocha a části pozemku parc. č. 2215/101 – 

ostatní komunikace, ostatní plocha o celkové výměře 90 m2 oba v k.ú. Ledeč nad Sázavou, 

jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020 s panem J. S., 584 01 Kožlí a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

  

146/2020/10/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 nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku par. č. 2215/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) na Husově 

náměstí před čp. 242, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, o celkové výměře cca 25 m², za cenu 

ve výši 1,- Kč za každý započatý m² a den skutečného užívání předmětné části pozemku 

(osvobozené plnění dle § 56a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH), za účelem zřízení letní 

předzahrádky a to s paní I. S., 582 94 Hněvkovice, IČO: 63599783 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

147/2020/10/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 pozemků parc. č. 

poz. 507/1 – trvalý travní porost o výměře 2 492 m2 a parc. č. poz. 507/2 – trvalý travní 

porost o výměře 4 380 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou v době od 1. 7. 2020 do 6. 7. 2020 

Skupině historického šermu Thorwaldsons s tím, že jimi pořádaná akce se odehraje na 

pozemku parc. č. 507/2 a převážná část pozemku 507/1 bude akcí nedotčena (včetně pohybu 

veřejnosti, parkování aut, atd.) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce. 

 

148/2020/10/RM – 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. 12, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou panu K. P.,  Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.06.2020 do 31.12.2021. 

  

149/2020/10/RM – 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. 1210, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou paní J. H., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.06.2020 do 31.12.2021. 

  

150/2020/10/RM – 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. 5, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou 

paní J. M., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.06.2020 do 31.12.2021. 
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151/2020/10/RM – 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. 16, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou manželům J. a M. J., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.06.2020 do 

31.12.2021. 

  

152/2020/10/RM – 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, pronájem bytu zvláštního 

určení č. 1, ul. 28. října 1290, Ledeč nad Sázavou panu F. S., a to na dobu určitou od 1.06. 

2020 do 31.08.2020. 

  

153/2020/10/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 dodatku č. 6 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 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020. 

  

154/2020/10/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 dodatku č. 5 k 

Nájemní smlouvě k bytu č. 1, ul. Barborka 790, Ledeč nad Sázavou E. S. a P. S., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.6.2020 do 31.12.2020. 

  

155/2020/10/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 nové nájemní 

smlouvy k bytu č. 17, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou s paní L. P., 769 01 Holešov, a to na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021 s tím, 

že se do uvedeného bytu přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1286,- Kč měsíčně. 

  

156/2020/10/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 29.2.2020) a 

zároveň bere na vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování 

  

157/2020/10/RM – Rada města schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 k závěrkovému listu s dodavatelem el. energie v 

hladině NN EP Energy Trading a.s. se sídlem Praha 1, Klimenská čp. 46 a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 

  

158/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost Ing. D. J., jejímž předmětem je 

schválení trvalého bydliště její matky paní J. Č. do bytu č. 8 Jaroslava Haška 572. 

  

159/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 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 L. R., 

pracovníkem OS s účinností od 26. 5. 2020. 

 

160/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, "Příkaz k obchodování 

elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí" a 

pověřuje starostu města podpisem příkazu. 
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161/2020/10/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 

pozemku parc. č. 2818/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 100 m², v k. ú. a obci 

Ledeč nad Sázavou, na zpevněné ploše u ulice Z. M. Kuděje), za účelem provozování stánku s 

občerstvením. 

 

162/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje změnu termínu vystoupení ve 

Smlouvě o výkonu umělecké činnosti uzavřenou s Uměleckou agenturou.cz, s.r.o. 

(zastoupená jednatelem PhDr. Pavlem Kožíškem, Masarykovo nábřeží 247/14, 110 00 Praha 

1, IČO: 27078566). Nový termín vystoupení „Škola kouzel“ je 20. září 2020. 

 

163/2020/10/RM - Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje změnu termínu vystoupení ve 

Smlouvě o zajištění uměleckého výkonu uzavřenou s umělcem Jaromírem Hanzlíkem 

(zastoupený panem Alešem Krulichem, IČO: 69034338, DIČ 480216149). Nový termín 

vystoupení „Úsměvy Jaromíra Hanzlíka“ je 4. listopadu 2020. 

 

164/2020/10/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 či. ID FVO 2779.0031 z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci akce – podpora 

standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickým informačním 

centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, ve výši 55.911 Kč s Krajem Vysočina, 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

165/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí cenové nabídky na 

realizace akustických obkladů v ZUŠ Ledeč nad Sázavou, předložené vedením ZUŠ. 

 

166/2020/10/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje objednání inzerce v příloze 

MF DNES „Náš kraj – Léto na Vysočině“. 

 

167/2020/10/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 budovy č.p. 46 v ulici Hrnčíře v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou. Jedná se o čtyři 

místnosti, koupelnu, chodbu a WC v přízemí. 

 

   

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková  

   starosta města       místostarostka města  

 

 

V Ledči nad Sázavou 25.5.2020  

Zapsala: Lenka Žáčková
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Rozpis dotací, příspěvků, darů 

Žadatel Výše dotace 
účel dotace 

  2020 

Linka bezpečí, z.s. 2 000,00 Kč Zajištění provozu 

Tělocvičná jednota Sokol Ledeč nad Sázavou  40 000,00 Kč Příspěvek na činnost oddílu stolního tenisu 

 42 000,00 Kč  

 


