USNESENÍ
z 67. schůze Rady města Letovice konané 18. 07. 2017

2017-RM-67-1
Rada města bere na vědomí plnění úkolů technického odboru k 18. 7. 2017.
2017-RM-67-2
Rada města bere na vědomí plnění úkolů odboru výstavby a ŽP ke dni 18. 7. 2017.
2017-RM-67-3
Rada města bere na vědomí plnění úkolů správního odboru ke dni 18. 7. 2017.
2017-RM-67-4
Rada města schvaluje udělit výjimku z počtu dětí na počet 25 dětí v jedné ze tří tříd pro školní
rok 2017/2018 Mateřské škole Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkové
organizaci.
2017-RM-67-5
Rada města schvaluje uzavřít Pojistnou smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s.,
Vienna Insurance Group, se sídlem Praha, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, na pojištění
protipovodňového systému města Letovice, dle předloženého textu smlouvy.
2017-RM-67-6
Rada města schvaluje uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění workoutového hřiště s
pojišťovnou Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha,
Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, dle předloženého textu smlouvy.
2017-RM-67-7
Rada města schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 5 tis. Kč Chornickému železničnímu
klubu, z. s., zastoupenému Dušanem Stolarikem, se sídlem Třebovice, č. p. 230, IČ 68245483.
2017-RM-67-8
Rada města schvaluje uzavřít darovací smlouvu s Chornickým železničním klubem, z. s.,
zastoupeným Dušanem Stolarikem, se sídlem Třebovice, č. p. 230, IČ 68245483, na poskytnutí
finančního daru ve výši 5 tis. Kč.
2017-RM-67-9
Rada města schvaluje poskytnout finanční dar a současně uzavřít darovací smlouvu na
poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč s Ludvíkem Jarošem, nar. 1. 8. 1949, bytem
Letovice, Jevíčská 150/16.

2017-RM-67-10
Rada města neschvaluje vyhovět žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města
Letovice v oblasti kulturní pro rok 2017 podané dne 23. 6. 2017 společností LEDEKO, a. s.,
zastoupenou Ing. Petrem Poláčkem, se sídlem Letovice, Pražská 76, na poskytnutí dotace ve
výši 10 tis. Kč na akci "Dožínková slavnost".
2017-RM-67-11
Rada města schvaluje finanční dar města ve výši 10 tis. Kč a současně uzavřít darovací
smlouvu na poskytnutí tohoto daru s firmou LEDEKO, a. s., zastoupenou Ing. Petrem
Poláčkem, se sídlem Letovice, Pražská 76.
2017-RM-67-12
Rada města schvaluje poskytnout finanční dar z rozpočtu Města Letovice na základě výsledku
akce "Fórum Zdravého města Letovice" ze dne 17. 5. 2017 ve výši 3 tis. Kč za podmínek
návrhu Darovací smlouvy SH ČMS Letovice, zastoupenému starostou Petrem Dokoupilem, se
sídlem Letovice, Nové město 243/11, IČ 43420605.
2017-RM-67-13
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
úvěru č. 0297410149 s Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha, Olbrachtova 1929/62, PSČ
140 00, IČO 45244782.
2017-RM-67-14
Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 10.000,- Kč na zakoupení
invalidního vozíku pro občana města Letovice od firmy BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o.,
se sídlem č. p. 1, 679 61 Skrchov, IČO 43420371 dle darovací smlouvy.
2017-RM-67-15
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo s Josefem Pernicou - ELEKTRO, Nám. 9. května
2310/15, 680 01 Boskovice, na akci "Letovice, úprava VO Meziříčko" za cenu 342.197,- Kč
bez DPH.
2017-RM-67-16
Rada města schvaluje znění Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru č.
UZSVM/BVY/4047/2017-BVYM na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM mezi Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště
Vyškov a Městem Letovice.
2017-RM-67-17
Rada města schvaluje znění Smlouvy o právu provést stavbu "Letovice osvětlení Rybníky" na
pozemku parc. č. 2563/5 v k.ú. Letovice uzavřenou mezi Ing. Milošem Havránkem, Rybníky
186/14, 679 61 Letovice, a Městem Letovice.

2017-RM-67-18
Rada města schvaluje znění Smlouvy o právu provést stavbu "Letovice osvětlení Rybníky" na
pozemku parc.č. 2607/1 v k.ú. Letovice uzavřenou mezi Alešem Havránkem, Rybníky 1081/20,
679 61 Letovice, a Městem Letovice.
2017-RM-67-19
Rada města schvaluje znění Smlouvy o právu provést stavbu "Letovice osvětlení Rybníky" na
pozemcích parc.č. 2604/1, 2602/1, 2603/4 v k.ú. Letovice uzavřenou mezi Miroslavem
Kořínkem, Rybníky 185/16, 679 61 Letovice, a Městem Letovice.
2017-RM-67-20
Rada města souhlasí s pronájmem areálu koupaliště společnosti ELIM, o.p.s., Technickými
službami Letovice v sobotu 29. 7. 2017 v rámci akce 18. ročníku Festivalu 3+1 Letovice.
2017-RM-67-21
Rada města bere na vědomí podané informace z jednání se společností VARIO VILA ve věci
předání pozemků dle plánovací smlouvy.
2017-RM-67-22
Rada města bere na vědomí informace výběrové komise z výběrového řízení "Obnova svítidel
sportovní haly v Letovicích".
2017-RM-67-23
Rada města bere na vědomí soupis smluv uzavřených na základě usnesení rady č. 2016-RM35-43.
2017-RM-67-24
Rada města schvaluje nákup automatické dávkovací stanice pro letní koupaliště Letovice
Technickými službami Letovice od firmy GHC invest, s.r.o. Korunovační 6, 170 00 Praha 7,
zadávacím postupem pro veřejné zakázky malého rozsahu při krizovém řízení. Úhradu
provedou TS Letovice z vlastních prostředků.
2017-RM-67-25
Rada města schvaluje finální verzi Strategického dokumentu MAP v oblasti vzdělávání v ORP
Boskovice.
2017-RM-67-26
Rada města bere na vědomí zprávu k možnostem zřízení Senior taxi ve městě Letovice.
2017-RM-67-27
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na pokrytí nákladů
na pořízení IT na MěÚ Letovice.

2017-RM-67-28
Rada města bere na vědomí přípravu podání žádosti o dotaci "Specifické informační a
komunikační systémy a infrastruktura - Letovice".
2017-RM-67-29
Rada města schvaluje pacht pozemku p.č. 135/10 - zahrada o výměře 1.094 m2 v k.ú.
Kněževísko, [osobní údaj odstraněn], na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou, za
cenu 9,- Kč/m2/rok, smlouva bude obsahovat tyto podmínky: kdykoliv a do každého místa k
lesu bude zajištěn příjezd techniky a možné skladování dříví na pozemku v kterémkoliv ročním
období.
2017-RM-67-30
Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1111/7 - ost. plocha ost. komunikace o
výměře cca 4 m2 v k.ú. Třebětín u Letovic, [osobní údaj odstraněn] za cenu 9,- Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou. Pozemek bude využit jako ohrádka pro
umístění popelnic, na základ pro stání popelnic bude použit pouze sypký materiál (štěrk) a
zámková dlažba, vše bude ohrazeno dřevěnou ohrádkou - plůtek do výšky cca 110 cm.
2017-RM-67-31
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pachtu části pozemku p.č. 500/1 - ost. plocha ost.
komunikace o výměře cca 36 m2 v k.ú. Babolky.
2017-RM-67-32
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení usnesení ZM č. 2017-ZM-15-13
ze dne 8. 6. 2017 (převod práv ze Smlouvy o podmínkách realizace bytové výstavby [osobní
údaj odstraněn]) z důvodu odstoupení od žádosti.
2017-RM-67-33
Rada města schvaluje revokaci usnesení RM č. 2017-RM-66-41 ze dne 20. 6. 2017 ve věci
ukončení nájemní smlouvy s Petrou Hynkovou a zároveň uzavření nájemní smlouvy s
Benediktem Žilkou. Žádný převod práv se neuskuteční, účastníci si to rozmysleli.
2017-RM-67-34
Rada města schvaluje vyhlásit záměr prodeje části pozemků v k.ú. Trávník u Kladorub p.č.
398 - ost. plocha ost. komunikace a p.č. 29/2 - ost. plocha ost. komunikace o celkové výměře
cca 60 m2.
2017-RM-67-35
Rada města bere na vědomí hospodaření města Letovice za období 1-5/2017 s následujícími
hodnotami:
- plnění rozpočtu příjmů ve výši 56.777.486,09 Kč, tj. na 47,89 %;
- plnění rozpočtu výdajů ve výši 57.344.351,50 Kč, tj. na 37,52 %;
- plnění rozpočtu financování ve výši 38.500.767,79 Kč.

2017-RM-67-36
Rada města schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 15/2017, kterými se mění schválený
rozpočet města na rok 2017:
- na straně rozpočtu příjmů navýšení o 134,4 tis. Kč,
- na straně rozpočtu výdajů navýšení o 194,6 tis. Kč,
- na straně rozpočtu financování navýšení o 60,2 tis. Kč.
2017-RM-67-37
Rada města schvaluje vymáhat soudní cestou pohledávku ve výši 78.181,- Kč a příslušenství,
které vznikly z nájemního vztahu za panem [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn],
který pobýval v městském bytě v domě Tyršova 205/1, Letovice. Podklady budou předány paní
Mgr. Monice Trlíkové, která provede náležité právní kroky.
2017-RM-67-38
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na bytovou jednotku č. 1001, Dům s
pečovatelskou službou, J. Haška 1082, Letovice, s paní [osobní údaj odstraněn], dle
schváleného vzoru smlouvy s nabytím účinnosti ke dni 21. 7. 2017.
2017-RM-67-39
Rada města potvrzuje své rozhodnutí ve věci žádosti slečny [osobní údaj odstraněn], slevu na
nájmu, ze schůze RM 20. 6. 2017.
2017-RM-67-40
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu č. 7 v domě
Tyršova 205/1, Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn] na dobu určitou do 31. 8. 2017 dle
schváleného vzoru smlouvy.
2017-RM-67-41
Rada města schvaluje plánovanou rekonstrukci bytu školníka v Základní škole Letovice,
příspěvková organizace, Komenského 5, 679 61 Letovice.
2017-RM-67-42
Rada města schvaluje podmínky pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce "Rekonstrukce bytu školníka".
2017-RM-67-43
Rada města neschvaluje vyhlásit záměr pronájmu části nebytových prostor v domě na adrese
Pod Kostelem č.p. 1, Letovice, z důvodu nedokončené rekonstrukce těchto prostor.
2017-RM-67-44
Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje z programu „Zdravé municipality JMK 2017“ na projekt: Zajištění
kampaní Evropský týden mobility a Dny zdraví 2017.

2017-RM-67-45
Rada města bere na vědomí informace z Valné hromady "Svazku vodovodů a kanalizací" měst
a obcí z 19. 6. 2017.
2017-RM-67-46
Rada města bere na vědomí stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, k
žádosti o řešení náhrady stávajícího železničního přejezdu v prostoru ul. Halasova.
2017-RM-67-47
Rada města bere na vědomí rezignaci p. Miroslava Vrány na funkci člena osadního výboru
Podolí.
2017-RM-67-48
Rada města bere na vědomí dopis pí. Marcely Holkové a p. Pavla Slechana o vstupu na
pozemek ve vlastnictví města v k.ú. Babolky.
2017-RM-67-49
Rada města bere na vědomí poděkování Diecézní charity Brno městu Letovice za příspěvek na
podporu sociálních služeb, které poskytli občanům Letovic v roce 2016.
2017-RM-67-50
Rada města schvaluje zástupce města na družební cestě do Maďarska:
- dne 30. 7. 2017 - Vladimír Stejskal, Stanislav Kobelka
- dne 5. 8. 2017 - Ing. Jiří Palbuchta, Vladimír Stejskal, Stanislav Kobelka.
2017-RM-67-51
Rada města bere na vědomí výsledky veřejného projednání aktuálních problémů ve městě
Letovice v roce 2017.
2017-RM-67-52
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
- vzít na vědomí výsledky Veřejného projednávání aktuálních problémů ve městě Letovice z
Veřejného fóra 2017 a ověřovací ankety uskutečněných v roce 2017.
- uložit radě města zajistit rozpracování jednotlivých témat pro konkrétní řešitele a dle
možností je naplnit konkrétními aktivitami.
- schválit zařadit řešení uvedených problémů do plánu realizace a návrhu rozpočtu města na
rok 2017, dle možností Města Letovice.

