USNESENÍ
z 85. schůze Rady města Letovice konané 22. 05. 2018

2018-RM-85-1
Rada města bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru k 22. 5. 2018.
2018-RM-85-2
Rada města schvaluje Technickým službám Letovice, příspěvková organizace, Česká 17, 679
61 Letovice, stanovit pro sezónu 2018 ceny celodenního vstupného dle předloženého návrhu.
2018-RM-85-3
Rada města bere na vědomí plnění úkolů technického odboru k 22. 5. 2018.
2018-RM-85-4
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dar města ve výši 200 tis. Kč
paní [osobní údaj odstraněn].
2018-RM-85-5
Rada města bere na vědomí plnění úkolů odboru výstavby a ŽP ke dni 22. 5. 2018.
2018-RM-85-6
Rada města bere na vědomí plnění úkolů tajemnice MěÚ k 22. 5. 2018.
2018-RM-85-7
Rada města schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou Galileo Corporation
s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chodov.
2018-RM-85-8
Rada města schvaluje využití mobilního rozhlasu na provedení ankety „Veřejné fórum 2018“.
2018-RM-85-9
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava hráze rybníka v parku v
Letovicích“ se společností HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 131, 679 62 Křetín, a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
2018-RM-85-10
Rada města neschvaluje v současné době vegetace odstranění thuje na hřbitově č. 1 a předává
žádost o pokácení k posouzení komisi životního prostředí.
2018-RM-85-11
Rada města souhlasí s předloženým návrhem firmy Letokov a.s. na nové dělení části území
průmyslové zóny v rámci požadavku na rozšíření jejího výrobního areálu.

2018-RM-85-12
Rada města schvaluje poskytnutí generelu kanalizace v lokalitě zástavbové studie ul.
Komenského zájemcům o výstavbu bytových domů v této lokalitě.
2018-RM-85-13
Rada města schvaluje podání žádosti na Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky o dotaci v maximální výši 2,5 mil. Kč na pořízení nové
CAS pro JSDH Letovice v rámci dotačního programu "Účelové investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí" výzva "JSDH_V1_2019".
2018-RM-85-14
Rada města bere na vědomí zprávy o stavu mostů na území města.
2018-RM-85-15
Rada města schvaluje variantu č. 1 předloženou Ing. Macko pro rozpracování projektové
dokumentace na opravu mostu na ul. Halasova.
2018-RM-85-16
Rada města schvaluje vzorové znění smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí pro
převod vitrín umístěných v podchodu jejich uživatelům.
2018-RM-85-17
Rada města bere na vědomí plnění plánovaných akcí města v roce 2018.
2018-RM-85-18
Rada města schvaluje čerpání investičního fondu Centru sociálních služeb města Letovice,
příspěvková organizace, J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, ve výši 138.000,- Kč na zakoupení
hygienické sloupové zvedací židle do vany pro potřebu domova pro seniory.
2018-RM-85-19
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Městské
kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, s účinností ode dne 8. 6. 2018 dle
přiloženého textu Dodatku č. 4.
2018-RM-85-20
Rada města bere na vědomí kulturní program Městského kulturního střediska Letovice,
příspěvková organizace, Nová 71/1, 679 61 Letovice, IČO 43420982, do konce roku 2018.
2018-RM-85-21
Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, zastoupeným JUDr.
Bohumilem Šimkem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, IČ 70888337, ve výši 37.500,Kč na realizaci projektu: "Památková obnova kříže v Třebětíně" za podmínek návrhu smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje dle přiložené smlouvy.

2018-RM-85-22
Rada města schvaluje Městu Letovice, Masarykovo nám. 19/210, 679 61 Letovice, IČO
00280518, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, zastoupeným
JUDr. Bohumilem Šimkem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, IČ 70888337, na na
realizaci projektu „Památková obnova kříže v Třebětíně “ ve výši 37.500,-Kč, dle přiložené
dokumentace.
2018-RM-85-23
Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, zastoupeným JUDr.
Bohumilem Šimkem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, IČ 70888337, ve výši 70.000,Kč na realizaci projektu: "Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úprav
běžeckých tratí v Jihomoravském kraji v roce 2018" za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje dle přiložené smlouvy.
2018-RM-85-24
Rada města schvaluje Městu Letovice, Masarykovo nám. 19/210, 679 61 Letovice, IČO
00280518, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, zastoupeným
JUDr. Bohumilem Šimkem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, IČ 70888337, na realizaci
projektu "Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úprav běžeckých tratí v
Jihomoravském kraji v roce 2018" ve výši 70.000,-Kč, dle přiložené dokumentace.
2018-RM-85-25
Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, zastoupeným JUDr.
Bohumilem Šimkem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, IČ 70888337, ve výši 27.200,Kč na realizaci projektu: "Letovice - zdravé město 2018" za podmínek návrhu smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje dle přiložené smlouvy.
2018-RM-85-26
Rada města schvaluje Městu Letovice, Masarykovo nám. 19/210, 679 61 Letovice, IČO
00280518, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, zastoupeným
JUDr. Bohumilem Šimkem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, IČ 70888337, na realizaci
projektu „Letovice - zdravé město 2018“ ve výši 27.200,- Kč, dle přiložené dokumentace.
2018-RM-85-27
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zprávu o přezkumu hospodaření Města
Letovice za rok 2017 Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, s
výsledkem "BEZ VÝHRAD".
2018-RM-85-28
Rada města schvaluje uzavřít Darovací smlouvu se Svazem tělesně postižených v ČR, místní
organizace Letovice, zastoupená paní Hanou Kudovou, sídlo Letovice, Na Vyhlídce 24, IČO
71180885, ve výši 20.000,- Kč, dle vzorové smlouvy.

2018-RM-85-29
Rada města doporučuje zastupitelstvu Města Letovice poskytnout finanční dar Základní
umělecké škole Letovice, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 203/29, 679 61 Letovice,
IČO: 00839639, ve výši 150.000,- Kč.
2018-RM-85-30
Rada města doporučuje zastupitelstvu Města Letovice uzavřít Darovací smlouvu se Základní
uměleckou školou Letovice, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 203/29, 679 61
Letovice, IČO: 00839639, ve výši 150.000,- Kč, dle přiložené smlouvy.
2018-RM-85-31
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 14 - které upravuje schválený
rozpočet na rok 2018:
- na straně rozpočtu výdajů navýšení - 400.000,- Kč u odd 34, 61, 22
- na straně rozpočtu výdajů snížení - 400.000,- Kč u odd 36 dle předloženého návrhu.
2018-RM-85-32
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 15 - průtoková dotace MKS, které
upravuje schválený rozpočet na rok 2018:
- na straně rozpočtu příjmů navýšení o 32.000,- Kč u odd 00
- na straně rozpočtu výdajů navýšení o 32.000,- Kč u odd 33 dle předloženého návrhu.
2018-RM-85-33
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření č. 16 které upravuje schválený rozpočet na rok 2018:
- na straně rozpočtu výdajů navýšení - 1.000.000,- Kč u odd 22
- na straně rozpočtu výdajů snížení - 1.000.000,- Kč u odd 36 dle předloženého návrhu.
2018-RM-85-34
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření č. 17 které upravuje schválený rozpočet na rok 2018:
- na straně rozpočtu výdajů snížení o 608.100,- Kč u odd 22, 34, 36, 43 a 61
- na straně financování snížení o 608.100,- Kč dle předloženého návrhu.
2018-RM-85-35
Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, zastoupeným JUDr.
Bohumilem Šimkem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, IČ 70888337, ve výši 50.000,Kč na realizaci projektu: "Projekt zkvalitnění služeb MKS - Turistického informačního centra
Letovice v roce 2018" za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje dle přiložené smlouvy.
2018-RM-85-36
Rada města schvaluje Městu Letovice, Masarykovo nám. 19/210, 679 61 Letovice, IČO
00280518, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, zastoupeným
JUDr. Bohumilem Šimkem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, IČ 70888337, na realizaci

projektu: „Projekt zkvalitnění služeb MKS - Turistického informačního centra Letovice v roce
2018“ ve výši 50.000,-Kč, dle přiložené dokumentace.
2018-RM-85-37
Rada města bere na vědomí řešení ohledně bankovní záruky s HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 97,
679 62 Křetín.
2018-RM-85-38
Rada města schvaluje poskytnout dar Mateřskému centru Veselý Paleček, Tyršova 2, 679 61
Letovice, IČO: 22838015, ve výši 32.060,- Kč.
2018-RM-85-39
Rada města schvaluje uzavřít Darovací smlouvu s Mateřským centrem Veselý Paleček,
Tyršova 2, 679 61 Letovice, IČO: 22838015, ve výši 32.060,- Kč, dle přiložené smlouvy.
2018-RM-85-40
Rada města schvaluje vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č.1661/19 k.ú. Letovice část
pozemku o velikosti 141,53 m2.
2018-RM-85-41
Rada města schvaluje doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit zaslání nabídky
pozemků na Státní pozemkový úřad na směnu p.č. 367/2, 366/49 a 1949/4 v k.ú. Letovice za
pozemky:
k.ú. Trávník u Kladorub - p.č. 139/32
k.ú. Kochov - p.č. 882/10 , 882/23, 882/56, 882/55, 882/66, 796/39, 796/38, 796/31,
448/45,448/33
k.ú. Slatinka - p.č.147/47.
2018-RM-85-42
Rada města doporučuje zastupitelstvu Města Letovice prodej pozemků parc. č. 173/4 k.ú.
Klevetov o výměře 391 m2 a parc. č. 286/2 k.ú. Zboněk o výměře 16 m2 pro plánovanou stavbu
podélné úpravy toku „Klevetovský potok v Klevetově“ Lesům ČR,s.p. za cenu 39,91 Kč/m2 bez
DPH, což je cena obvyklá v místě a čase (celkem 16.240,- Kč). Pozemek p.č. 173/4 - vodní
plocha v k.ú. Klevetov vznikne oddělením ze stávajících pozemků parc. č. 173/1 - díl „b“ o
výměře 382 m2 a parc. č. 176/2 díl „a“ o výměře 9 m2. Nový pozemek p.č. 286/2 - vodní
plocha o výměře 16 m2 v k.ú. Zboněk vznikne rozdělením p.č. 286/2.
2018-RM-85-43
Rada města doporučuje zastupitelstvu Města Letovice směnu pozemků s p. [osobní údaj
odstraněn] v k.ú. Babolky p.č. 502/40 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 82 m2 (ve
vlastnictví žadatele - neplátce DPH)- cena dle znaleckého posudku 95,- Kč/m2 (celkem 7.790,Kč) za p.č. 28/3 - zahrada o výměře 72 m2 (ve vlastnictví města - plátce DPH) cena dle
znaleckého posudku 95 Kč/m2 (celkem 10.440,- Kč + 2192,40 Kč DPH). Žadatel za směnu
doplatí 4.842,- Kč.

2018-RM-85-44
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: PV1030040234/001/ENB. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemcích města parc.č. 206/7 v
katastrálním území Třebětín u Letovic. Navržená cena 2.100,- Kč bez DPH s E.ON Distribuce,
a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice IČ 28085400.
2018-RM-85-45
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene:
1040012507/001. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemcích města parc.č. st. 62, 662/3, 662/4
v katastrálním území Třebětín u Letovic. Navržená cena 2.000,- Kč bez DPH s E.ON Distribuce,
a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice IČ 28085400.
2018-RM-85-46
Rada města bere na vědomí návrh pana [osobní údaj odstraněn], na směnu pozemku majitele v
k.ú. Zboněk - p.č. 221/1 (dětské hřiště Zboněk).
2018-RM-85-47
Rada města bere na vědomí jednání s manželem paní [osobní údaj odstraněn], o záměru prodat
Městu Letovice pro zamýšlenou úpravu zámeckého parku pozemky p.č. 893 - zahrada o výměře
429 m2 a p.č. 894 - ost. plocha o výměře 9.040 m2 za navrhovanou cenu 200,- Kč/m2.
2018-RM-85-48
Rada města neschvaluje žádost p. [osobní údaj odstraněn], o prodej pozemků p.č. 338/12 trvalý travní porost o výměře 1260 m2 v k.ú. Trávník u Kladorub za cenu 15.750,- Kč bez DPH
(12,50 Kč/m2 bez DPH).
2018-RM-85-49
Rada města doporučuje zastupitelstvu Města Letovice prodej pozemku p.č. 338/12 - trvalý
travní porost o výměře 1260 m2 v k.ú. Trávník u Kladorub p. [osobní údaj odstraněn] za cenu
31.500,- Kč bez DPH dle znaleckého posudku. Cena je obvyklá v místě a čase 25,- Kč/m2 bez
DPH.
2018-RM-85-50
Rada města neschvaluje žádost panu [osobní údaj odstraněn] mít v městském bytě č. 14 na
stejné adrese podnájemnici paní [osobní údaj odstraněn] trvalým bytem na adrese [osobní údaj
odstraněn], do 31. 12. 2019.
2018-RM-85-51
Rada města schvaluje zahájit náležité kroky k provedení rekonstrukce nájemního bytu č. 7, na
adrese Tyršova 205/1, Letovice, bytu č. 1, na adrese Nové město 243/11, Letovice, a bytu č. 24
na adrese Bezručova 3, Letovice.
2018-RM-85-52
Rada města schvaluje po doplnění navržený program zasedání ZM dne 7. června 2018.

2018-RM-85-53
Rada města schvaluje text Konkursního řízení na obsazení místa "ředitel ZŠ Letovice".
2018-RM-85-54
Rada města schvaluje organizační řád MěÚ Letovice s účinností od 1. 6. 2018 dle předloženého
materiálu.
2018-RM-85-55
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, o
regulaci hlučných činností, dle předloženého materiálu.
2018-RM-85-56
Rada města bere na vědomí informaci o možnosti zavedení kamerového systému ve městě
Letovice.
2018-RM-85-57
Rada města bere na vědomí žádost organizace Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8,
ve výši 5 tis. Kč.
2018-RM-85-58
Rada města schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a
školských zařízení, s účinnosti od 1. 9.2018, pro:
a) základní školu, jejíž činnost vykonává Základní škola Letovice, příspěvkové organizace,
která se týká zápisu místa poskytovaného vzdělávání na adrese Letovice, Tyršova 1069/25,
b) školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Letovice, příspěvkové organizace,
která se týká zápisu místa poskytovaných školských služeb na adrese Letovice, Tyršova
1069/25.
2018-RM-85-59
Rada města pověřuje ředitele příspěvkové organizace Základní školy Letovice, příspěvková
organizace, pana Mgr. Miloše Randuly k podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v
rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.
2018-RM-85-60
Rada města schvaluje přijetí daru - fotoobraz města Kirchlinteln pro město Letovice.
2018-RM-85-61
Rada města souhlasí s přijetím daru - fotoobrazu města Kirchlinteln od města Kirchlinteln
Základní školou Letovice, příspěvkovou organizací.
2018-RM-85-62
Rada města schvaluje použití znaku města Raketomodelářskému klubu Letostroj Letovice p.s.,
Skrchov 3, na propagační materiály Světového poháru „Letovice cup“ a k účasti spolku na
výstavách v roce 2018.

2018-RM-85-63
Rada města bere na vědomí nabídku firmy Papírny Brno a.s. na odkup pozemků v Letovicích
na ul. Česká.
2018-RM-85-64
Rada města schvaluje zástupce města na družební návštěvě v Chelmnu ve dnech 8. - 11. 6.
2018: Ing. Jiří Palbuchta.
2018-RM-85-65
Rada města bere na vědomí informace Města Boskovice o připravovaném projektu tzv.
Boskovická spojka.
2018-RM-85-66
Rada města rozhodla nevydat souhlas k podpoře připravovaného projektu tzv. Boskovická
spojka.

