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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/14/RM 

konané dne 13. 7. 2020 

 

  

Rada města bere na vědomí:   

 

214/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

215/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výpověď smlouvy 

Oblastní charity Havlíčkův Brod, jejímž předmětem je užívání prostor sloužících k podnikání 

v prostorách polikliniky. 

 

216/2020/14/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 31.5.2020) a 

zároveň bere na vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování 

  

Rada města neschvaluje:   

 

217/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku prostor části letního stadionu 

(bývalá plocha zimního stadionu), včetně sociálního zázemí, stodoly a přilehlé příjezdové 

komunikace v termínu od 20. 8. 2020 (od 17:00 hod) do 23. 8. 2020 (do 12:00 hod), za 

účelem pořádání motocyklové akce „Melechovský okruh 2020", společnosti FORM Solution 

s. r. o., se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČO: 28658272 a to z důvodu 

rekonstrukce letního stadionu a využití výše uvedených prostor jako zázemí staveniště. 

 

218/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, snížení nájemného z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu ve výši 20% za nebytové prostory (lékárna) v nemovitosti čp.450, Habrecká, 

Ledeč nad Sázavou společnosti Česká lékárna Holding, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno. 

 

219/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatný zábor veřejného prostranství 

za účelem provozování rychlého občerstvení společnosti AKROBRAB s.r.o. 

 

220/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje uzavření Smlouvy o nájmu a 

poskytování služeb se společností Sharp Business Systems Czech Republic, s.r.o. na 

pronájem multifunkční tiskárny.  

 

221/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, splátkový kalendář na úhradu dlužného 

nájemného za byt v nemovitosti čp. 1290, ul. 28. října, Ledeč nad Sázavou a úhradu dlužného 

nájemného za nebytový prostor garáže v nemovitosti čp.450, Habrecká v Ledči nad Sázavou 

panu F. S. 

  

Rada města odkládá:   

 

222/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá rozhodnutí ve věci rekonstrukce 

koupelny v DPS (byt č. 21), ul. 5. května čp. 1202, Ledeč nad Sázavou. 
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Rada města schvaluje:   

 

223/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ceník za poskytované služby (vstupné a poplatky 

za pronájem ledové plochy) v areálu městského zimního stadionu – ATOS aréna s platností 

od 1.8.2020. 

 

224/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru z Kraje Vysočina 

„Darovací smlouva na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí 

při zabezpečování vzdělávání v roce 2020“ ve výši 291.276,- Kč, dle rozhodnutí Kraje 

Vysočina dne 17.3.2020 usnesením číslo 0139/02/2020/ZK a zmocňuje starostu města k 

podpisu této smlouvy. 

 

225/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu 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 8.500 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, příspěvků, darů“, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

226/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podepsání „Přejímacího protokolu ke smlouvě o 

výpůjčce - č. smlouvy OS201320002212“ a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

předávacího protokolu pod evidenčním číslem 20/0848. Jedná se o bezplatnou výpůjčku 4 

kusů kontejnerů na separaci kovů. 

 

227/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje osobního motorového 

vozidla zn. Suzuki Ignis 1.3, verze 5MT, max výkon 68 kW, pohon 4x4, rz 2J99177, rok 

výroby 2007, palivo BA 95, najeto 87 350 km, barva červená, převodovka manuál - 

poškozená. STK platná do 7.3.2021. Součástí prodeje jsou i zimní pneumatiky obuté na 

ráfkách hloubka desénu cca 6mm, letní pneu hloubka desénu cca 5 mm. Cenové nabídky 

zasílejte v zalepené obálce v levém dolním rohu s nápisem Suzuki. V nabídce uveďte cenu a 

kontakt zájemce. Nabídky lze podat do 31.7.2020. 

 

228/2020/14/RM Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu slevu z ročního nájemného ve výši 5.442 Kč spolku Sluneční zátoka, z.s., Pod Hájem 

1309, Ledeč nad Sázavou (zastoupený L. J.). 

 

229/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu prominutí již zaplaceného nájmu za nebytové prostory (kadeřnictví) v nemovitosti čp. 

450 Habrecká a to za měsíc březen, duben a květen paní J. K., Ledeč nad Sázavou. 

 

230/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu odpuštění nájmu za nebytové prostory (bufet) v nemovitosti čp. 1292, Nádražní za 

měsíc květen spolku HC Ledeč nad Sázavou, Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou. 

 

231/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu prominutí již zaplaceného nájmu za nebytové prostory (notářská kancelář) 

v nemovitosti čp. 16, Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou a to za měsíc duben a květen 

JUDr. J. E., Havlíčkův Brod. 
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232/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze 

dne 25. 2. 2019, uzavřené s paní M. O., Ledeč nad Sázavou k části objektu č. p. 46, který je 

součástí pozemku parc. č. st. 243 v ul. Hrnčíře, v k.ú. a obci Ledči nad Sázavou, jehož 

předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky a pověřuje starostu Města podpisem tohoto 

dodatku. 

 

233/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy č. OdMI/48/20–N 

týkající se pronájmu části pozemku parc.č. st. 21 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře cca 

200m2 (zahrada u domu č.p. 77) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

234/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy kupní č. 8110201064 na 

dodání 1 ks „BP Sanitární buňky SB 4“ s firmou AB – Cont s.r.o. se sídlem Kladská 465/4, 

500 03 Hradec Králové, IČ: 27482341 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

235/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dohody o zrušení 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SFP001/2019 s Českým rybářským svazem, z. 

s., místní organizace Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem dohody. 

 

Rada města souhlasí:   

 

236/2020/14/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu 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 písm. s b) přijetím 

finančního daru na zajištění sportovní činnosti mládeže do 19 let, a to od: ČESKÝ 

ATLETICKÝ SVAZ, Diskařská 100, 169 00 Praha, v částce 1.250,- Kč.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

     starosta města         místostarostka města  

 

 

V Ledči nad Sázavou 13.7.2020  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Rozpis dotací, příspěvků, darů 

Žadatel Výše dotace 
účel dotace 

  2020 

Centrum české historie 1 000,00 Kč Kulturní akce – Den české historie v Křivsoudově 12.9.2020 

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z.s.  7 500,00 Kč Zajištění provozu psychosociální Poradny Mezi stromy 

FORM Solution s.r.o.  RM odkládá rozhodnutí 

 8 500,00 Kč  

 

 


