USNESENÍ
ze 75. schůze Rady města Letovice konané 21. 11. 2017

2017-RM-75-1
Rada města schvaluje navýšení úvazků pracovníků v sociálních sluţbách o 3 zaměstnance a
současně přeřazení pracovníků recepce mimo Základní krajskou síť sociálních sluţeb v
Jihomoravském kraji Centra sociálních sluţeb města Letovice, příspěvkové organizace, od 1. 1.
2019.
2017-RM-75-2
Rada města bere na vědomí nutnost navýšení příspěvku na krytí mzdových nákladů pro
pracovníky recepce od roku 2019.
2017-RM-75-3
Rada města schvaluje změnu organizační struktury CSSML s účinností od 1. 1. 2019
spočívající v navýšení 3 zaměstnanců pracujících v soc. sluţbách Domova pro seniory a
vyčlenění pracovníků recepce ve výši úvazku 1,5 mimo org. strukturu Domova pro seniory.
2017-RM-75-4
Rada města schvaluje podání ţádosti o zařazení do Základní krajské sítě sociálních sluţeb v
Jihomoravském kraji pro rok 2019.
2017-RM-75-5
Rada města schvaluje změnu sazebníků cen za sluţby poskytované CSSML jak u sluţby
Domova pro seniory, tak u sluţby Pečovatelská sluţba. Sazebník by byl platný ode dne
schválení a účinný dnem 1. 2. 2018. Původní ceník, v případě schválení ceníku RM, ke dni 31.
1. 2018 pozbude platnosti.
2017-RM-75-6
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku na činnost MKS
Letovice, příspěvkové organizace, o částku 192,4 tis. Kč na vykrytí navýšení mezd od 7/2017 a
11/2017 plynoucí z platného Nařízení vlády ČR.
2017-RM-75-7
Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 2017-RM-71-4 a revokaci usnesení č. 2017-RM-715 ze 71. schůze RM konané dne 10. 10. 2017 dle písemného materiálu (finanční podpora JmK
na dofinancování sociálních sluţeb).
2017-RM-75-8
Rada města bere na vědomí plnění úkolů uloţených finančnímu odboru ke dni 21. 11. 2017.
2017-RM-75-9
Rada města bere na vědomí plnění úkolů technického odboru k 21. 11. 2017.

2017-RM-75-10
Rada města bere na vědomí plnění úkolů správního odboru ke dni 21. 11. 2017.
2017-RM-75-11
Rada města bere na vědomí plnění úkolů tajemnice MěÚ k 21. 11. 2017.
2017-RM-75-12
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit sníţení příspěvku na odpisy nemovitého
majetku Základní škole Letovice, příspěvkové organizaci, o 20.700,- Kč z důvodu přepočtu
odpisových plánů a jejich odlišnosti od schváleného příspěvku v rozpočtu města.
2017-RM-75-13
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit od 1. 1. 2018 odměňování neuvolněných
zastupitelů na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb. takto:
 měsíční odměny členům rady budou stanoveny na 7.380,- Kč
 měsíční odměny předsedům komisí a výborů na 3.690,- Kč
 měsíční odměny členům zastupitelstva na 1.845,- Kč.
U jednoho člena rady se jedná o souběh odměn za člena rady a předsedy komise rady.
2017-RM-75-14
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit (jde-li o uvolněného zastupitele):
 Příspěvek na stravování prostřednictvím stravenek. Příspěvek je hrazen z rozpočtu města
Letovice a ze zaměstnaneckého fondu.
 Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, pokud uvolněný člen zastupitelstva
předloţí mzdové účtárně doklad o uzavření smlouvy o penzijním připojištění se státním
příspěvkem. Příspěvek je poskytován ze zaměstnaneckého fondu.
 Peněţní odměnu nebo nepeněţní plnění při ţivotním jubileu, poskytnuto ze zaměstnaneckého
fondu.
Plnění se uvolněnému členu zastupitelstva města poskytne za obdobných podmínek a v
obdobné výši jako zaměstnancům města.
2017-RM-75-15
Rada města schvaluje Dotační program města Letovice pro rok 2018 dle předloţeného
písemného materiálu.
2017-RM-75-16
Rada města bere na vědomí hospodaření města za období 1-10/2017 s následujícími výsledky:
- plnění rozpočtu příjmů ve výši 113.528.109,30 Kč, tj. na 92,89 % vůči upravenému rozpočtu
- plnění rozpočtu výdajů ve výši 112.502.290,22 Kč, tj. na 71,10 % vůči upravenému rozpočtu
- plnění rozpočtu financování ve výši 36.717.589,23 Kč.
2017-RM-75-17
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 21/2017, které mění schválený
rozpočet města na rok 2017:

- na straně rozpočtu výdajů navýšení o 77,6 tis. Kč
- na straně rozpočtu financování navýšen o 77,6 tis. Kč.
2017-RM-75-18
Rada města schvaluje přijmout dotaci od Jihomoravského kraje, zastoupeného JUDr.
Bohumilem Šimkem, se sídlem Brno, Ţerotínovo nám. 449/3, IČ 70888337, ve výši 20 tis. Kč
na realizaci projektu „Letovice - zajištění kampaní Evropský týden mobility a Dny zdraví
2017“.
2017-RM-75-19
Rada města schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje s
Jihomoravským krajem, zastoupeným JUDr. Bohumilem Šimkem, se sídlem Brno, Ţerotínovo
nám. 449/3, IČ 70888337, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 tis. Kč na realizaci
projektu „Letovice - zajištění kampaní Evropský týden mobility a Dny zdraví 2017“, dle
předloţeného textu smlouvy.
2017-RM-75-20
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Letovice uzavřít plánovací smlouvu se společností
Development Minářová, s.r.o., se sídlem Deštná 32, IČ 05281865, dle textu smlouvy.
2017-RM-75-21
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Letovice uzavřít dodatek č. 2 k plánovací smlouvě
se společností VARIO VILA s.r.o., se sídlem Šumperská 1350, 783 01 Uničov, IČ 25860925,
ze dne 17. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 6. 2015.
2017-RM-75-22
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Letovice schválit prodej pozemku parc.č. 1346/14
o výměře 328 m2 k.ú. Letovice společnosti A+R s.r.o. se sídlem Počernická 257, 250 73
Radonice, IČ 26746000 dle textu kupní smlouvy za kupní cenu 86.000,- Kč bez DPH.
2017-RM-75-23
Rada města schvaluje plán zimní údrţby pro období 2017/2018.
2017-RM-75-24
Rada města schvaluje návrh smlouvy č. 025/2017 s firmou HOLAS CZ s.r.o., Lazinov 97, 679
62 Křetín, na opravu hráze rybníka v parku v Letovicích a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
2017-RM-75-25
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku městu
Boskovice na financování sluţeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství pro rok
2018 v ORP Boskovice ve výši 91.565,- Kč.
2017-RM-75-26
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o příspěvku na
financování sluţeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do

Minimální sítě sociálních sluţeb okresu Blansko pro tok 2018 s Městem Boskovice,
zastoupeným Bc. Hanou Nedomovou, se sídlem Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2.
2017-RM-75-27
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nezřídit městem Senior Taxi pro seniory ve městě
Letovice.
2017-RM-75-28
Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou PROBO-NB s.r.o., Rumburských
hrdinů 819, Nový Bor, na dodávku zásahových oděvů pro JSDH Letovice.
2017-RM-75-29
Rada města schvaluje uzavření smlouvy s firmou Miroslav Nečas, se sídlem Jabloňany 107, na
dodávku klimatizační jednotky pro serverovnu v rámci projektu „Specifické informační a
komunikační systémy a infrastruktura - Letovice“.
2017-RM-75-30
Rada města schvaluje pacht pozemku p.č. 378/1 - ost. plocha manipulační plocha o výměře 547
m2 v k.ú. Letovice, Společenství vlastníků jednotek, pro dům Bezručova č.p. 735, Letovice, na
dobu neurčitou, za cenu 9,- Kč/m2/rok, pachtovné za rok 2017 bude uhrazeno v plné roční výši
z důvodu uţívání od počátku roku.
2017-RM-75-31
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 10 Nájemní smlouvy uzavřené dne 22. 4. 2003 se
Stavebním bytovým druţstvem RADOST, Boskovice, Komenského 22, o sníţení podílu
pronajatého pozemku p.č. 362/16 v k.ú, Letovice o podíl ve výši id. 577/14506 z důvodu
převodu bytové jednotky na jiného vlastníka, a to k 31. 12. 2017.
2017-RM-75-32
Rada města schvaluje nájem podílu ve výši id. 577/14506 na pozemku p.č. 362/16 v k.ú.
Letovice, [osobní údaj odstraněn] na dobu neurčitou, za cenu 5,- Kč/m2/rok, a to od 1. 1. 2018.
2017-RM-75-33
Rada města schvaluje nevyhlásit záměr prodeje pozemku p.č. 362/74 - zast. plocha v k.ú.
Letovice.
2017-RM-75-34
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nevyhlásit záměr a neprodat pozemek p.č.
362/74 - zast. plocha v k.ú. Letovice (ţádost Společenství vlastníků jednotek pro dům
Komenského č.p. 889, Letovice) - ţádosti nelze vyhovět, neboť by takový převod byl v rozporu
s § 21 zákona č. 72/94 Sb., (zákon o vlastnictví bytů).
2017-RM-75-35
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene umoţňujícího vyuţití zatíţené nemovitosti za
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udrţovat distribuční soustavu - kabel NN v souvislosti se

stavbou „Letovice, Havírna, DP Jachan“ na pozemku města p.č. 752/1 v k.ú. Třebětín u Letovic,
za jednorázovou cenu 5.100,- Kč bez DPH, pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6.
2017-RM-75-36
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene umoţňujícího vyuţití zatíţené nemovitosti za
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udrţovat distribuční soustavu - kabel NN v souvislosti se
stavbou „Letovice, Purkyňova, kab NN Kalousek“ na pozemku města p.č. 1113/10 v k.ú.
Třebětín u Letovic, za jednorázovou cenu 21,- Kč bez DPH, pro oprávněného E.ON Distribuce,
a.s. České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6.
2017-RM-75-37
Rada města bere na vědomí informaci o průběhu řešení ţádosti o prodej částí pozemku p. č.
1725/12 a p. č. 1781/2 v k. ú. Letovice.
2017-RM-75-38
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s [osobní údaj odstraněn], na nebytové prostory
na adrese Pod Kostelem 96/1, Letovice, postaveného na pozemku p. č. 7, katastrální území a
obec Letovice, o výměře 30 m2, na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle schváleného
vzoru smlouvy.
2017-RM-75-39
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu nebytových prostorů (půdní kóje) o výměře
13,81 m2, 15 m2, 16 m2, 11,05 m2, 15,75 m2 v domě Tyršova 205/1, Letovice, za cenu
obvyklou v místě samém - 25,90 Kč/m2/měsíc od 1. 1. 2018.
2017-RM-75-40
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na bytovou jednotku č. 7 v domě Tyršova
205/1, Letovice, na dobu určitou do 31. 12. 2017 s panem [osobní údaj odstraněn], dle
schváleného vzoru smlouvy.
2017-RM-75-41
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na bytovou jednotku č. 9 v domě Tyršova 205/1
na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 se slečnou [osobní údaj odstraněn] dle
schváleného vzoru smlouvy. [osobní údaj odstraněn]
2017-RM-75-42
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2018 zveřejněný na úřední desce
Města Letovice.
2017-RM-75-43
Rada města schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Letovice dne 7. 12. 2017.

2017-RM-75-44
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu o vytvoření
společného školského obvodu spádové základní školy, jejíţ činnost vykonává: Základní škola
Letovice, příspěvková organizace, Komenského 902/5, s obcí Pamětice, Pamětice 58, 679 61
Letovice, dle předloţeného materiálu.
2017-RM-75-45
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. 125/2017 se společností VF Project Marketing s.r.o.,
Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šala Veča, na vyúčtování projektu: "V Evropě nejsi sám", dle
předloţeného materiálu.
2017-RM-75-46
Rada města schvaluje neuhradit smluvní pokutu za neodebrané mnoţství elektřiny a zemního
plynu za rok 2016 Energii Pro s. r. o., U Sluncové 666/12a, Praha, s odkazem na dříve zaslané
sdělení o neplatnosti smluv o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny a plynu.
2017-RM-75-47
Rada města bere na vědomí pracovní materiál k přípravě obecně závazných vyhlášek města.
2017-RM-75-48
Rada města bere na vědomí informaci o jednání ve věci vodovodu v obci Kladoruby.
2017-RM-75-49
Rada města neschvaluje uţívání městského znaku za účelem reklamy při provozování "Senior
taxi" taxisluţbou TAXI 4 YOU Letovice.
2017-RM-75-50
Rada města schvaluje uzavření smlouvy na proškolování stráţníků MP Letovice v roce 2018 s
Městskou policií Brno.
2017-RM-75-51
Rada města schvaluje odměny řediteli Základní školy Letovice a ředitelkám MŠ Komenského a
MŠ Třebětínská dle předloţeného návrhu.
2017-RM-75-52
Rada města schvaluje zřízení pobočky MěÚ Boskovice v budově MěÚ Letovice na agendu
občanských průkazů.

