USNESENÍ
z 88. schůze Rady města Letovice konané 31. 07. 2018

2018-RM-88-1
Rada města schvaluje Městskému kulturnímu středisku Letovice, příspěvková organizace,
Nová ul. 71/1, 679 61 Letovice, IČO: 43420982, zastoupené Mgr. Janou Trubákovou, změnu
Organizační struktury MKS Letovice od 01. 08. 2018, kterou dochází ke sloučení dvou
polovičních pracovních úvazků na středisku TIC do jednoho celého.
2018-RM-88-2
Rada města schvaluje Městskému kulturnímu středisku Letovice, příspěvková organizace,
Nová ul. 71/1, 679 61 Letovice, IČO: 43420982, zastoupené Mgr. Janou Trubákovou, čerpání
daňové úspory na dani z roku 2017, podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 57.000,- Kč na částečné dofinancování nákladů na
opravu havárie podlahy v budově MKS na ulici Tyršova 2.
2018-RM-88-3
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině
Městského kulturního střediska Letovice, příspěvková organizace, Nová ul. 71/1, 679 61
Letovice, IČO: 43420982, zastoupené Mgr. Janou Trubákovou dle přiloženého textu Dodatku č.
4.
2018-RM-88-4
Rada města schvaluje Městskému kulturnímu středisku Letovice, příspěvková organizace,
Nová ul. 71/1, 679 61 Letovice, IČO: 43420982, zastoupené Mgr. Janou Trubákovou, podání
žádosti o finanční dotaci z rozpočtu Nadace Český hudební fond Praha pro cyklus koncertů v
rámci Kruhu přátel hudby pro období 2018/2019.
2018-RM-88-5
Rada města bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací města Letovice:
Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace,
Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace,
Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvková organizace,
Základní škola Letovice, příspěvková organizace,
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace,
Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace,
Technické služby Letovice, příspěvková organizace
za období 1-6/2018.
2018-RM-88-6
Rada města bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke dni 31. 07. 2018.

2018-RM-88-7
Rada města bere na vědomí plnění úkolů technického odboru ke dni 31. 07. 2018.
2018-RM-88-8
Rada města bere na vědomí plnění úkolů OVŽP ke dni 31. 07. 2018.
2018-RM-88-9
Rada města schvaluje plnění úkolů tajemnice ke dni 31. 07. 2018.
2018-RM-88-10
Rada města bere na vědomí znění konceptu č. k posouzení ceny stavby parkoviště u nádraží.
2018-RM-88-11
Rada města pověřuje starostu města k jednání o nájemní smlouvě spolu s finančním odborem a
Mgr. Monikou Trlíkovou.
2018-RM-88-12
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018 pro Centrum sociálních služeb
města Letovice, příspěvková organizace, J. Haška 12, Letovice, IČO 712 32 745, zastoupená
Ing. Ivo Kubínem, dle předložené žádosti.
2018-RM-88-13
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit pro Centrum sociálních služeb
města Letovice, příspěvková organizace, J. Haška 12, Letovice, IČO 712 32 745, zastoupená
Ing. Ivo Kubínem, navýšení příspěvku na odpisy u služby Domov pro seniory o 4.500,- Kč a
snížení příspěvku na odpisy u Pečovatelské služby o 8.300,- Kč.
2018-RM-88-14
Rada města schvaluje uzavřít pojištění členů JSDH Letovice i pro zbývajících 74 dobrovolných
hasičů, dle předložené dokumentace, u Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., ode dne 01. 08.
2018.
2018-RM-88-15
Rada města bere na vědomí souhrn provedených kontrol Technických služeb Letovice,
příspěvková organizace, Česká 17, 679 61 Letovice.
2018-RM-88-16
Rada města schvaluje neposkytnout finanční dar a darovací smlouvu pro ELIM Letovice, o.p.s.,
zastoupený Pavlem Kratochvílem, sídlem Okružní 815/13, 679 61 Letovice, IČO 023 58 786,
ve výši 20.000,- Kč, dle vzorové smlouvy.
2018-RM-88-17
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Oprava opěrné zdi - III.etapa"
uzavřenou se společností SASTA CZ, a.s. ze dne 28. 05. 2018.

2018-RM-88-18
Rada města bere na vědomí podané informace.
2018-RM-88-19
Rada města schvaluje jako dodavatele akce „Oprava místní komunikace - Babolky“ společnost
KAREL PORČ s.r.o., IČO: 29296439, Badalky 340, 679 71 Lysice, za cenu včetně rezervy s
DPH 470.937,- Kč.
2018-RM-88-20
Rada města schvaluje smlouvu se společností KAREL PORČ s.r.o., IČO: 29296439, Badalky
340, 679 71 Lysice, na akci „Oprava místní komunikace - Babolky“ a pověřuje starostu jejím
podpisem.
2018-RM-88-21
Rada města schvaluje jako dodavatele akce „Oprava místní komunikace - Chlum“ společnost
KORA-VODOSTAVING s.r.o., Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát, za cenu včetně rezervy s
DPH 376.068,- Kč.
2018-RM-88-22
Rada města schvaluje smlouvu se společností KORA-VODOSTAVING s.r.o., Zbraslavecká
492, 679 72 Kunštát, na akci „Oprava místní komunikace - Chlum“ a pověřuje starostu jejím
podpisem.
2018-RM-88-23
Rada města schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Letovice - ul. Pražská, stavební úpravy chodníku“.
2018-RM-88-24
Rada města schvaluje jako dodavatele akce „Letovice, ulice Albína Krejčího. Přístřešek pro
kontejnery. Přeložka kanalizační přípojky“ společnost Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, 568
02 Svitavy, za cenu včetně rezervy s DPH 1.574.029,- Kč .
2018-RM-88-25
Rada města schvaluje smlouvu se společností Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, 568 02
Svitavy, na akci „Letovice, ulice Albína Krejčího. Přístřešek pro kontejnery. Přeložka
kanalizační přípojky“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
2018-RM-88-26
Rada města doporučuje zastupitelstvu Města Letovice schválit navržený plán společných
zařízení dle předložených materiálů.

2018-RM-88-27
Rada města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí s Občanskou
demokratickou stranou, Místním sdružením Letovice se sídlem: 679 61 Letovice a pověřuje
starostu jejím podpisem.
2018-RM-88-28
Rada města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí se Sborem Církve
bratrské v Letovicích, se sídlem: Okružní 13, 679 61 Letovice, IČO: 62075683, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
2018-RM-88-29
Rada města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí se Základní organizací
Českého svazu chovatelů Letovice, se sídlem: Alšova 7, 679 61 Letovice, IČO: 75014645a
pověřuje starostu jejím podpisem.
2018-RM-88-30
Rada města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí s TOP 09, se sídlem: 679
61 Letovice, IČO: 71339728 a pověřuje starostu jejím podpisem.
2018-RM-88-31
Rada města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí s KDU-ČSL Letovice,
městskou organizací, se sídlem: Na Požáru 7, 679 61 Letovice, IČO: 00442704 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
2018-RM-88-32
Rada města schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Letovice, Zábludov - oprava místní komunikace“.
2018-RM-88-33
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu pozemků parc.č. 2373/1 a 2372/1 k.ú. Letovice.
2018-RM-88-34
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Letovice uzavřít plánovací smlouvu o účasti
města Letovice na financování díla „ČOV Letovice - dodávka a montáž vestaveb dosazovacích
nádrží“, dle textu smlouvy.
2018-RM-88-35
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Letovice uzavřít plánovací smlouvu o účasti
města Letovice na financování díla „ČOV Letovice - rekonstrukce aeračního systému “ a „ČOV
Letovice - rekonstrukce systému čerpání kalů, dle textu smlouvy.
2018-RM-88-36
Rada města bere na vědomí plnění plánovaných akcí.

2018-RM-88-37
Rada města bere na vědomí přidělení bytu [osobní údaj odstraněn]
2018-RM-88-38
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p.č. 232/3 zahrada o výměře 118
m2 v k.ú. Letovice [osobní údaj odstraněn] cenu 10.620,- Kč bez DPH dle znaleckého posudku.
Cena obvyklá, včetně okrasných keřů 90,- Kč za m2 bez DPH. [osobní údaj odstraněn]
2018-RM-88-39
Rada města bere na vědomí jednání se společností ARCHITEKTONIKA 3000, spol. s r.o.,
Kolejní 3100/18, 612 00 Brno - Královo Pole, ohledně bytové výstavby Komenského.
2018-RM-88-40
Rada města ruší usnesení rady města ze dne 07. 04. 2014 bod číslo 4.
2018-RM-88-41
Rada města doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení zastupitelstva města ze dne 12. 06. 2014
bod číslo 3.10.
2018-RM-88-42
Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu pozemků s [osobní údaj odstraněn] v k.ú.
Babolky p.č. 502/40 ostatní plocha o výměře 82 m2 (ve vlastnictví žadatele - neplátce DPH) cena dle znaleckého posudku 95,- Kč za m2 bez DPH (celkem 7.790,- Kč bez DPH) za p.č. 28/3
zahrada o výměře 72 m2 (ve vlastnictví města - plátce DPH) cena dle znaleckého posudku 145,Kč za m2 bez DPH (celkem 10.440,- Kč + 2.192,40 Kč DPH), dle přiložené smlouvy. Žadatel
za směnu doplatí 4.842,- Kč.
2018-RM-88-43
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu části pozemku p.č. 1438 k.ú. Letovice [osobní
údaj odstraněn]
2018-RM-88-44
Rada města doporučuje zastupitelstvu odkup pozemků p.č. 893 zahrada o výměře 429 m2 a
p.č. 894 ostatní plocha o výměře 9040 m2 v k.ú. Letovice od [osobní údaj odstraněn] za cenu
200,- Kč za m2 bez DPH [osobní údaj odstraněn]
2018-RM-88-45
Rada města ruší usnesení č. 2018-RM-86-62 ze dne 19. 06. 2018

2018-RM-88-46
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pachtu pozemků p.č. 647/2 o výměře 1774 m2, p.č. 647/1
o výměře 1170 m2, p.č. 839/2 o výměře 846 m2 a p.č. 840/5 o výměře 953 m2 v k.ú. Kochov s
[osobní údaj odstraněn]
2018-RM-88-47
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu podílu ve výši id. 191/7242 na pozemku p.č.
362/74 v k.ú. Letovice.
2018-RM-88-48
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu podílu ve výši id. 67/1590 pozemku p.č. 362/77
k.ú. Letovice.
2018-RM-88-49
Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene umístění vodovodní přípojky
týkající se pozemku p.č. 500/1 k.ú. Babolky se [osobní údaj odstraněn] za cenu 2.000,- Kč bez
DPH, dle přiložené smlouvy.
2018-RM-88-50
Rada města doporučuje zastupitelstvu nevyhlásit záměr prodeje části pozemku p.č. 500/1 v k.ú.
Babolky.
2018-RM-88-51
Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění
vodovodní přípojky s [osobní údaj odstraněn] na pozemku p.č. 190/1 v k.ú. Lhota u Letovic za
cenu 1.400,- Kč bez DPH, dle přiložené smlouvy [osobní údaj odstraněn]
2018-RM-88-52
Rada města doporučuje zastupitelstvu města využít předkupního práva týkajícího se pozemku
p.č. 129/153 k.ú. Třebětín u Letovic dle smlouvy ze dne 20. 06. 2016.
2018-RM-88-53
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neuplatnit od [osobní údaj odstraněn] smluvní
pokutu ve výši 100.000,- Kč, na základě smlouvy kupní ze dne 20. 06. 2016.
2018-RM-88-54
Rada města schvaluje odsunutí stavby, pinpongového stolu, WC a oplocení z pozemku p.č.
221/1, který je ve vlastnictví pana Ladislava Jaroše, bytem Zboněk 10, na pozemek města p.č.
20 v k.ú. Zboněk.
2018-RM-88-55
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit vykoupení části pozemku p.č. 221/8 v
k.ú. Zboněk od pana [osobní údaj odstraněn] za cenu 400,- Kč za m2 bez DPH [osobní údaj
odstraněn]

2018-RM-88-56
Rada města schvaluje ukončit nájemní smlouvu dohodou s paní [osobní údaj odstraněn],
Letovice ke dni 31. 07. 2018.
2018-RM-88-57
Rada města schvaluje nájemní smlouvu na bytovou jednotku č. 1 401 v Domě s pečovatelskou
službou, J. Haška 1082/12, Letovice, s paní [osobní údaj odstraněn] s nabytím účinnosti ke dni
01. 08. 2018 dle schváleného vzoru smlouvy.
2018-RM-88-58
Rada města schvaluje hospodaření města Letovice za období 1-6/2018 s následujícími
výsledky:
- plnění rozpočtu příjmů ve výši 73 640 738,11 Kč, tj. na 60 % vůči UR
- plnění rozpočtu výdajů ve výši 65 896 306,02 Kč, tj. na 41 % vůči UR
- plnění rozpočtu financování ve výši 40 121 035,86 Kč.
2018-RM-88-59
Rada města doporučuje provedení rozpočtového opatření č. 20 - které upravuje schválený
rozpočet na rok 2018:
- na straně rozpočtu výdajů navýšení - 500.000,- oddíl 22
- na straně rozpočtu výdajů snížení - 500.000,- oddíl 36
2018-RM-88-60
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 21 - průtoková dotace CSSML, které
upravuje schválený rozpočet na rok 2018:
- na straně rozpočtu příjmů navýšení o 3.467.600,- Kč u odd 00
- na straně rozpočtu výdajů navýšení o 3.467.600,- Kč u odd 43
2018-RM-88-61
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 22 - které upravuje schválený
rozpočet na rok 2018:
- na straně rozpočtu příjmů navýšení o 7.900,- Kč oddíl 00
- na straně financování navýšení o 7.900,- Kč oddíl 00
2018-RM-88-62
Rada města schvaluje po úpravách Dotační program města Letovice na rok 2019 dle písemného
materiálu.
2018-RM-88-63
Rada města schvaluje vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice v
rámci Dotačního programu města Letovice pro rok 2019.
2018-RM-88-64
Rada města jmenuje komisi a tajemníka komise pro konkurzní řízení na ředitele ZŠ Letovice
příspěvkové organizace Města Letovice dle předloženého materiálu.

2018-RM-88-65
Rada města jmenuje podle § 166 odst. 2 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Miloše Randulu ředitelem základní školy v
Letovicích na dobu neurčitou a to do doby jmenování nového ředitele na základě konkurzního
řízení.
2018-RM-88-66
Rada města schvaluje Plán schůzí Rady města Letovice na 2. pololetí 2018.
2018-RM-88-67
Rada města bere na vědomí výsledky veřejného projednání aktuálních problémů ve městě
Letovice v roce 2018.
2018-RM-88-68
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
a) vzít na vědomí výsledky Veřejného projednávání aktuálních problémů ve městě Letovice z
Veřejného fóra 2018 a ověřovací ankety uskutečněných v roce 2018.
b) uložit radě města zajistit rozpracování jednotlivých témat pro konkrétní řešitele a dle
možností je naplnit konkrétními aktivitami.
c) schválit zařadit řešení uvedených problémů do plánu realizace a návrhu rozpočtu města na
rok 2019, dle možností Města Letovice.
2018-RM-88-69
Rada města schvaluje ocenění Osobnost ke 100. výročí republiky pro:
Prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA - rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Akademického malíře Jana Daňka in memoriam (1864 - 1961)
2018-RM-88-70
Rada města schvaluje zástupce města na družební návštěvu města Stari Grad v Chorvatsku v
termínu 14. - 17. 08. 2018: pana Vladimíra Stejskala a pana RNDr. Petra Janouška.
2018-RM-88-71
Rada města schvaluje zástupce města na cestu do Maďarska dne 05. 08. 2018 a to Stanislava
Kobelku a Ing. Jiřího Palbuchtu pro vyzvednutí dětí z mezinárodního tábora.
2018-RM-88-72
Rada města schvaluje změnu odměn pro hudebníky a ostatní účinkující při svatebních obřadech
od 01. 08. 2018 dle předloženého návrhu.
2018-RM-88-73
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na akci Zámek plný
cestovatelů, která se bude konat dne 10. 08. 2018 v Letovicích.

2018-RM-88-74
Rada města doporučuje volebním stranám v Letovicích neprovádět svoji předvolební kampaň v
Nemocnici Milosrdných bratří v Letovicích a CSSML.
2018-RM-88-75
Rada města schválila podmínky pro předvolební kampaň v Letovicích ve dnech 25. 09. 2018 04. 10. 2018 zdarma:
− výlep na výlepových plochách města - lx formát A3/volební strana,
− 1 strana ve Zpravodaji/volební strana
− 2 hlášení městským rozhlasem v pravidelných zprávách/volební strana

