USNESENÍ
z 87. schůze Rady města Letovice konané 10. 07. 2018

2018-RM-87-1
Rada města bere na vědomí informace k průběhu akce "Oprava opěrné zdi - III. etapa".
2018-RM-87-2
Rada města bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru k 10. 7. 2018.
2018-RM-87-3
Rada města bere na vědomí plnění úkolů technického odboru k 10. 7. 2018.
2018-RM-87-4
Rada města bere na vědomí plnění úkolů odboru výstavby a ŽP ke dni 10. 7. 2018.
2018-RM-87-5
Rada města schvaluje udělení výjimky z počtu dětí pro Mateřskou školu Letovice, Čapkova
802/10, příspěvkové organizace, IČO 75024209, zastoupená Ivou Širůčkovou, pro školní rok
2018/2019 dle písemného materiálu.
2018-RM-87-6
Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, zastoupeného JUDr.
Bohumilem Šimkem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, IČ 70888337, na poskytování
sociálních služeb ve výši 619.600,- Kč pro Centrum sociálních služeb města Letovice,
příspěvková organizace, zastoupená Ing. Ivo Kubínem, J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ:
71232745.
2018-RM-87-7
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
poskytování sociálních služeb ve výši 619.600,- Kč pro Centrum sociálních služeb města
Letovice, příspěvková organizace, zastoupená Ing. Ivo Kubínem, J. Haška 1082/12, 679 61
Letovice, IČ: 71232745.
2018-RM-87-8
Rada města schvaluje Technickým službám Letovice, příspěvkové organizaci, Česká 17, 679
61 Letovice, IČO: 00544892, zastoupené Luďkem Elblem, čerpání částky 2.000.000,- Kč z
investičního fondu na nákup nového vozidla Avie - nosič kontejnerů, a vjezdové brány do
areálu TS, dle předložené žádosti.

2018-RM-87-9
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Městskému kulturnímu středisku
Letovice, příspěvkové organizaci, Nová ul. 71/1, 679 61 Letovice, IČO: 43420982, zastoupené
Mgr. Janou Trubákovou, úpravu nového názvu střediska MKS Letovice - Muzeum města
Letovice.
2018-RM-87-10
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Městskému kulturnímu středisku
Letovice, příspěvkové organizaci, Nová ul. 71/1, 679 61 Letovice, IČO: 43420982, zastoupené
Mgr. Janou Trubákovou, doplnění knihovny v místní části Zboněk do Zřizovací listiny MKS
Letovice (článek V. Vymezení movitého a nemovitého majetku) a to od 1. 1. 2019.
2018-RM-87-11
Rada města schvaluje Smlouvu s firmou Edenred CZ s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8,
IČO 24745391, o zpracování osobních údajů.
2018-RM-87-12
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č. 19 - které upravuje schválený rozpočet na rok
2018:
- na straně rozpočtu příjmů navýšení o 2.500,- Kč - oddíl 00 a 10
- na straně rozpočtu výdajů snížení o 6.900,- Kč - oddíl 23 a 37
- na straně financování zvýšení o 9.400,- Kč - oddíl 00
2018-RM-87-13
Rada města schvaluje hospodaření města Letovice za období 5/2018 s následujícími výsledky:
- plnění rozpočtu příjmů ve výši 57.445.811,75 Kč, tj. na 47 % vůči upravenému rozpočtu
- plnění rozpočtu výdajů ve výši 57.671.859,34 Kč, tj. na 36 % vůči upravenému rozpočtu
- plnění rozpočtu financování ve výši 40.125.244,48 Kč.
2018-RM-87-14
Rada města odložila projednání Smluv o účasti města Letovice na financování díla – ČOV I a
ČOV II na další schůzi RM.
2018-RM-87-15
Rada města schvaluje jako dodavatele akce "Letovice, ul. Nové Město - komunikace pro pěší k
opěrné zdi" společnost HOLAS CZ s.r.o., se sídlem Lazinov 97, 679 62 Křetín, za cenu včetně
rezervy s DPH 135.172,- Kč.
2018-RM-87-16
Rada města schvaluje smlouvu se společností HOLAS CZ s.r.o. se sídlem Lazinov 97, 679 62
Křetín, na akci "Letovice, ul. Nové Město - komunikace pro pěší k opěrné zdi" a pověřuje
starostu jejím podpisem.

2018-RM-87-17
Rada města schvaluje příkazy pro obchodování na komoditní burze pro rok 2019 na zemní plyn
a elektrickou energii, dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu města jejich podpisem.
2018-RM-87-18
Rada města bere na vědomí nabídku organizace Mladé Česko, z.s., ve věci zapojení se do
projektu "28. říjen: Res Publika - Věc veřejná" připravovanému k oslavě 100. výročí ČR.
2018-RM-87-19
Rada města bere na vědomí zápis z valné hromady Svazku VaK konané dne 18. 6. 2018.
2018-RM-87-20
Rada města bere na vědomí plnění plánovaných akcí města v roce 2018.
2018-RM-87-21
Rada města schvaluje uzavření Dodatku k licenční smlouvě č. 92080 o poskytování licenčních
práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS (rozšíření licenčních práv na modul
GDPR Asistent) s firmou Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9.
2018-RM-87-22
Rada města bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti přenosu dat
(vyšší rychlost wi-fi připojení) č. 20063683 s firmou Coma s r.o., Masarykova 8, Polička.
2018-RM-87-23
Rada města schvaluje Smlouvu o dodávce SW na rozšíření funkcionalit IS MUNIS v rámci
projektu „Specifické informační systémy a infrastruktura Letovice“ s firmou Triada spol. s r.o.,
U Svobodárny 12, Praha 9.
2018-RM-87-24
Rada města schvaluje v rámci Smlouvy o dodávce SW Dodatek k licenční smlouvě č. 92080 o
poskytování uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS s firmou
Triada spol. s r.o., U Svobodárny 12, Praha 9.
2018-RM-87-25
Rada města schvaluje v rámci Smlouvy o dodávce SW Licenční smlouvu o poskytování
uživatelských práv k dílu Solón v.6 MUNIS s firmou Triada spol. s r.o., U Svobodárny 12,
Praha 9.
2018-RM-87-26
Rada města schvaluje v rámci Smlouvy o dodávce SW Smlouvu o technické podpoře IS
MUNIS a dalších produktů společnosti Triada s firmou Triada spol. s r.o., U Svobodárny 12,
Praha 9.

2018-RM-87-27
Rada města schvaluje v rámci Smlouvy o dodávce SW Smlouvu o zpracování osobních údajů k
produktům a službám s licenčním číslem 92080 s firmou Triada spol. s r.o., U Svobodárny 12,
Praha 9.
2018-RM-87-28
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu územní studie "Letovice urbanistická studie ul. Komenského" dle předloženého návrhu a doporučení komise výstavby.
Její novou podobu zapracovat do centrálního registru územně plánovací činnosti.
2018-RM-87-29
Rada města schvaluje návrh komise výstavby vybrat pro realizaci 4 bytových domů v lokalitě
Komenského (podél ul. Komenského) firmu Architektonika 3000, s.r.o., Kolejní, Brno, a vyzvat
zástupce firmy k projednání smluvních podmínek pro umožnění výstavby BD na pozemcích
města Letovice - p.č. 366/1 v k.ú. Letovice. V rámci možnosti výstavby bytových domů
navržených firmou Real Group SDK s.r.o., projednat s VAS a.s. a firmou Aquaprocon s.r.o.
možnost odvedení dešťových a splaškových vod z území za objektem CSSML.
2018-RM-87-30
Rada města bere na vědomí posudek Agentury ochrany přírody krajiny ve věci borovic na
Masarykově náměstí.
2018-RM-87-31
Rada města schvaluje vyhlásit záměr prodeje části pozemku p.č. 132 v katastrálním území
Slatinka.
2018-RM-87-32
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 1438 v
katastrálním území Letovice o výměře 30 m2 paní [osobní údaj odstraněn] , za cenu 657,- Kč
bez DPH.
2018-RM-87-33
Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. PV-1030044045/002/ENB se společností
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400,
"Zboněk, smyčka NN Nečasová" týkající se pozemku p.č. 266/10 katastrální území Zboněk za
cenu 3.500,- Kč bez DPH, dle přiložené smlouvy.
2018-RM-87-34
Rada města ruší usnesení ze dne 23. 6. 2015 bod č. 2015-RM-18-46.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GastNet,
s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, týkající se pozemků p.č. 119/6,
1936/2, 1936/11, 1937/3 a 2047/27 k.ú. Letovice za cenu 7.870,- Kč bez DPH, dle přiložené
smlouvy.

2018-RM-87-35
Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkup pozemků od společnosti PAPÍRNY BRNO
a.s., Křenová 186/60, 602 00 Brno, IČ 49970933, zastoupené Ing. Sylvou Vodičkovou:
p.č. 2521 o výměře 8 893 m2 za cenu 3,83 Kč/m2 bez DPH,
p.č. 2522 o výměře 8 065 m2 za cenu 34,08 Kč/m2 bez DPH,
p.č. 2520/1 o výměře 3.096 m2 za cenu 3,83 Kč/m2 bez DPH,
p.č. 2520/7 o výměře 155 m2 za cenu 34,08 Kč/m2 bez DPH,
p.č. 2520/6 o výměře 168 m2 za cenu 647,52 Kč/m2 bez DPH (pozemek pod skladem)
stavba na p.č. 2520/6 za cenu 227.047,58 Kč bez DPH (sklad),
plot za cenu 3.910,29 Kč bez DPH,
plotová vrata za cenu 1.547,82 Kč bez DPH,
trvalý porost za cenu 514.495,48 Kč bez DPH.
vše v katastrálním území Letovice, celkem za cenu 1.181.840,- Kč bez DPH.
2018-RM-87-36
Rada města bere na vědomí nabídku pana [osobní údaj odstraněn] na prodej nemovitostí
zapsaných na listě vlastnictví č. 2227 katastrální území Třebětín u Letovic dle předložené
dokumentace.
2018-RM-87-37
Rada města ruší usnesení rady města ze dne 2. 5. 2018 bod číslo 2018-RM-84-46.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-01433045193/006
týkající se pozemku p.č. 376/1 v katastrálním území Podolí u Míchova za cenu 300,- Kč bez
DPH, dle přiložené smlouvy.
2018-RM-87-38
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu části pozemku p.č. 500/1 o výměře cca 71 m2 v
k.ú. Babolky. [osobní údaj odstraněn]
2018-RM-87-39
Rada města ruší usnesení č. 2018-RM-86-66, které bylo schváleno Radou města dne 19. 6.
2018.
2018-RM-87-40
Rada města ruší usnesení č. 2018-RM-86-67, které bylo schváleno Radou města dne 19. 6.
2018.
2018-RM-87-41
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení usnesení č. 2018-21-12, které
bylo schváleno na zasedání ZM dne 7. 6. 2018.

2018-RM-87-42
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení usnesení č. 2018-21-13, které
bylo schváleno na zasedání ZM dne 7. 6. 2018.
2018-RM-87-43
Rada města schvaluje předloženou Směrnice Městského úřadu Letovice pro hospodaření v
lesích města.
2018-RM-87-44
Rada města schvaluje vyřazení a likvidaci nefunkčního přístroje UNIPAR ze školní kuchyně v
Základní škole Letovice, příspěvkové organizaci.
2018-RM-87-45
Rada města schvaluje převod částky 1,1 mil. Kč z rezervního fondu do investičního fondu
Základní školy Letovice, příspěvkové organizace, na pokrytí investičních potřeb ZŠ Letovice v
rámci projektu "Vybudování jazykové učebny a zajištění vnitřní konektivity v objektu Základní
školy Letovice".
2018-RM-87-46
Rada města schvaluje čerpání částky 6.156,- Kč z rezervního fondu Základní školy Letovice,
příspěvkové organizace, dle zákona č. 586/92 Sb., § 20 odst. 7, na nákup učebních pomůcek.
2018-RM-87-47
Rada města bere na vědomí oznámení firmy O2 Czech Republic a.s. o zrušení telefonního
automatu na Masarykově nám. v Letovicích.
2018-RM-87-48
Rada města souhlasí s pronájmem areálu koupaliště Katolické Besedě Letovice z.s.
Technickými službami Letovice dne 28. 7. 2018 v rámci akce "Festival 3+1 Letovice".
2018-RM-87-49
Rada města schvaluje poskytnutí osobního příplatku dle § 131 ZP od 1. 8. 2018 pro pana
[osobní údaj odstraněn], ředitele Technických služeb Letovice, příspěvková organizace, dle
předloženého návrhu.
2018-RM-87-50
Rada města schvaluje zástupce města na družební cestě do Maďarska dne 30. 7. 2018 Vladimír Stejskal, Stanislav Kobelka.

