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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/12/RM 

konané dne 15. 6. 2020 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

169/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

170/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 3. čtvrtletí roku 

2020 budou termíny schůzí rady města: 13.7., 10.8. a 7.9.2020. 

 

Rada města odkládá:   

 

171/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy o výpůjčce, 

týkající se výpůjčky části z pozemků parc.č. 173, 127, 338 s 339 v k.ú. Souboř o výměře cca 

900 m2 pro dočasné uskladnění a zpracování biologického odpadu. 

 

Rada města schvaluje:   

 

172/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo, jejímž 

předmětem je zpracování PD na akci „Přístavba Sportovního centra Ledeč nad Sázavou, 

Nádražní č.p. 1292, Ledeč nad Sázavou - 2. etapa“ s firmou ATING - Ing. Jaroslav 

Bělohradský, Husovo nám. 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

173/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy č. OdMI/25/20-N 

týkající se pronájmu části z pozemků parc.č. 2078/10, 2078/11 a 2078/12 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou o výměře cca 40 m2 – na západní straně domu čp. 1037-38 ul. Stínadla v Ledči nad 

Sázavou, pro stavbu lešení v období květen - srpen 2020 za částku 1000 Kč a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 

174/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje smlouvu o výpůjčce 

nebytových prostor v objektu čp. 258, v Ledči nad Sázavou, ul. Pivovarská, uzavřenou mezi 

Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, se sídlem Ke Skalce čp. 32, 

Jihlava a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy o 

výpůjčce nebytových prostor. 

 

175/2020/12/RM – Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. OdMI 

27/2017-N, uzavřenou se SVČ, příspěvková organizace, se sídlem Barborka čp.790, Ledeč 

nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

176/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. 

č. 2090/1 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou o výměře cca 9 m², před cukrárnou v ulici 

Hlaváčova č. p. 561 za účelem zřízení sezónního posezení. 
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177/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o umístění veřejné 

komunikační sítě se společností CETIN a.s., týkající se výměny sloupu na pozemku parc.č. 

2498/4 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

178/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje uzavření dodatku č. 11 k 

pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti uzavřenou s Generali Českou 

pojišťovnou a.s. Spálená čp. 75/16, Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem dodatku 

smlouvy. 

 

179/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nájem mobilního pódia na den 27.6.2020 panu D. 

P. za částku 500 Kč včetně DPH. 

 

180/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona 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 M. P. a to na dobu 

určitou od 1.07.2020 do 31.12.2021. 

 

181/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 24, ul. 5. 

května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní B. A. a to na dobu 

určitou od 01.07.2020 do 31.12.2021. 

 

182/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

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

Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou J. Č. a to na dobu určitou od 01.07.2020 do 31.12.2020. 

 

183/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 7 k Nájemní smlouvě na 

společný nájem bytu zvláštního určení č. 13, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou s J. P. a 

V. B. (oba zastoupeni opatrovníkem Městem Ledeč nad Sázavou), a to na dobu určitou od 01. 

07. 2020 do 30.09.2020 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

184/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

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

Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou M. Z. a R. Z. a to na dobu určitou od 01. 07. 2020 do 30.06. 

2021. 

 

185/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

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

5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní J. M. a to na dobu 

určitou od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021 s tím, že se do uvedeného bytu přihlásí k trvalému 

pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1067,- 

Kč měsíčně. 

 

186/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost manželů P., jejímž předmětem je 

vybudování sjezdu z pozemku parc. č. 906/16 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a to přes pozemek 

číslo parc. 906/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, který je ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou a 

to za podmínek uvedených v podkladovém materiálu. 
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187/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rekonstrukci koupelny a WC v bytě č. 24 v Domě 

s pečovatelskou službou (nájemce paní A.), ul. 5. května, čp. 1202, Ledeč nad Sázavou, 

kterou provede na základě objednávky firma Svoboda Tomáš - stavebně řemeslné práce, 257 

71  Soutice 87, IČ: 62472097. 

 

188/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci ukončení nájemní smlouvy k 

bytu č. 14, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou, uzavřené 

s paní V. L.,  dohodou k 30.6.2020. 

 

189/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci uzavření nájemní smlouvy k 

bytu č. 14, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní I. 

R. a to na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 s tím, že se do uvedeného bytu přihlásí k 

trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve 

výši 1083 Kč měsíčně. 

 

190/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadání přezkoumání hospodaření Města Ledeč 

nad Sázavou za rok 2020 odboru kontroly Kraje Vysočina a pověřuje starostu města 

podpisem žádosti. 

 

191/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření SERVISNÍ SMLOUVY č. 490201156 

programového vybavení CODEXIS® GREEN se společností ATLAS consulting spol. s r.o. a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

192/2020/12/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program řádného zasedání Zastupitelstva města 

Ledeč nad Sázavou dne 22. 6. 2020. 

 

193/2020/12/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 3. čtvrtletí 

roku 2020, a to: 14. 9. 2020. 

 

194/2020/12/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 M. K., pracovnicí 

odboru samosprávy s účinností od 1. 7. 2020. 

 

195/2020/12/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 L. M., pracovnicí 

odboru vnitřní správy s účinností od 16. 6. 2020. 
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196/2020/12/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 T. D., pracovnicí 

organizační složky města Informační centrum Ledeč nad Sázavou s účinností od 1. 7. 2020. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk Tůma      Mgr. Michal Simandl  

     starosta města         místostarosta města  

 

 

V Ledči nad Sázavou 15.6.2020  

Zapsala: Lenka Žáčková 


