USNESENÍ
z 10. schůze Rady města Letovice konané 10. 3. 2015

2015-RM-10-1
Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 10. 3. 2015.
2015-RM-10-2
Rada města bere na vědomí plnění úlkolu odboru výstavby a ŽP ke dni 10. 3. 2015.
2015-RM-10-3
Rada města bere na vědomí plnění úkolů tajemnice MěÚ ke dni 10. 3.2015.
2015-RM-10-4
Rada města bere na vědomí plnění úkolu starosty města ke dni 10. 3. 2015.
2015-RM-10-5
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. [osobní údaj
odstraněn] v domě Tyršova 205/1, Letovice, do 30. 6. 2015 panu [osobní údaj odstraněn] bytem
[osobní údaj odstraněn]
2015-RM-10-6
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. [osobní údaj
odstraněn] v domě Tyršova 205/1, Letovice, do 30. 6. 2015 panu [osobní údaj odstraněn],
bytem [osobní údaj odstraněn]
2015-RM-10-7
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. [osobní údaj
odstraněn] v domě Tyršova 205/1, Letovice, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s paní [osobní
údaj odstraněn].
2015-RM-10-8
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na b.j. č. 1106 v DPS Letovice, J. Haška 12,
dohodou ke dni 15. 3. 2015 mezi p. [osobní údaj odstraněn] bytem [osobní údaj odstraněn]
Letovice a Městem Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, Letovice.

2015-RM-10-9
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. [osobní údaj odstraněn] v DPS
Letovice, J. Haška 1082/12 s pí. [osobní údaj odstraněn] s nabytím účinnosti ode dne 16. 3.
2015.
2015-RM-10-10
Rada města schvaluje žádost pí. [osobní údaj odstraněn], o podnájem [osobní údaj odstraněn],
do 31. 3. 2016.
2015-RM-10-11
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení odd. 43 Sociální služby a spč.
činnosti v soc. zabezpečení ve výši 978.800,- Kč (org. 4330 CSSML - příspěvek DS ve výši
772,8 tis. Kč a org. 4332 CSSML - příspěvek na PS ve výši 206 tis. Kč), oproti snížení rozpočtu
financování ve stejné výši, u org. 7932 Rozpočtově neurčené prostředky.
2015-RM-10-12
Rada města schvaluje přijetí finančních darů v celkové hodnotě 25 tis. Kč příspěvkovou
organizací Centrum sociálních služeb města Letovice, se sídlem Letovice, J. Haška 12.
2015-RM-10-13
Rada města schvaluje podání žádosti o příspěvek na vyhrazení společensky účelného
pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání příspěvkovou organizací města Centrum
sociálních služeb města Letovice, se sídlem Letovice, J. Haška 12.
2015-RM-10-14
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předání odpisů majetku vloženého do
hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko, se sídlem 17. listopadu
138/14, 680 01 Boskovice, uvedeného v písemném materiálu "Příloha č. 1" v celkové
pořizovací hodnotě 158.204.064,34 Kč.
2015-RM-10-15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 zřizovací listiny
příspěvkové organizace města Letovice Městské kulturní středisko Letovice s účinností od 1. 4.
2015.
2015-RM-10-16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 250 tis. Kč pro
Diakonii ČCE - středisko Brno, zastoupenou Mgr. Janem Soběslavským, se sídlem Hrnčířská

27, 602 00 Brno.
2015-RM-10-17
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu města Letovice na financování služeb Centra denních služeb Letovice a Chráněného
bydlení Letovice ve výši 250 tis. Kč s příjemcem dotace Diakonie ČCE - středisko Brno,
zastoupenou Mgr. Janem Soběslavským, se sídlem Hrnčířská 27, 602 00 Brno.
2015-RM-10-18
Rada města schvaluje podání žádosti o provedení přezkumu hospodaření města Letovice za rok
2015 na Krajský úřad Jihomoravského kraje.
2015-RM-10-19
Rada města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z JMK na financování služeb Domova
pro seniory ve výši 2.705 tis. Kč a současně na Pečovatelskou službu ve výši 495,9 tis. Kč.
2015-RM-10-20
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
dle předloženého materiálu s Jihomoravským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr.
Michalem Haškem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, na financování služeb
"Domov pro seniory" ve výši 2.705 tis. Kč a "Pečovatelská služba" ve výši 495,9 tis. Kč.
2015-RM-10-21
Rada města schvaluje skácení lípy srdčité s obvodem kmene 295 cm na pozemku p.č. 1928 v
k.ú. Letovice z důvodu havarijního stavu.
2015-RM-10-22
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny ÚP pro umístění
kompostárny z plochy SR - plochy smíšené nezastavěného území na plochu TO/v - plochy pro
umístění zařízení, činností a dějů souvisejících s nakládáním s odpady na pozemcích p.č. 792 a
790 v k.ú.Třebětín u Letovic, za podmínky, že bude k této změně dán souhlas majitelů
předmětných parcel.
2015-RM-10-23
Rada města doporučuje neschválit pořízení změny ÚP na pozemcích p.č. 819/2, 819/4 a 820 v
k.ú. Kochov spočívající ve změně stávající plochy RZ - rekreace, zahrádkářská kolonie na
plochu SO - smíšená obytná pro výstavbu rodinného domu.

2015-RM-10-24
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit pořízení změny ÚP spočívající ve
změně tvaru návrhové plochy Z20 - plochy bydlení na p.č. 1594/1 v k.ú.Letovice.
2015-RM-10-25
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit pořízení změny ÚP spočívající
zrušením plochy Z22.
2015-RM-10-26
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny spočívající v provedení
oprav v územním plánu Letovice, které byly zjištěny od vydání územního plánu, na náklady
zpracovatele.
2015-RM-10-27
Rada města bere na vědomí informace ohledně možnosti umístění čekárny na Masarykově
náměstí.
2015-RM-10-28
Rada města neschvaluje umístění autobusové čekárny za novinovým stánkem, a to v pozici ve
směru k řece Svitavě.
2015-RM-10-29
Rada města schvaluje umístění přístřešku na budovu ZUŠ Letovice v ul. Tyršova pro cestující
odjíždějící z Masarykova nám.
2015-RM-10-30
Rada města bere na vědomí přidělení bytu č. [osobní údaj odstraněn] v DPS Letovice paní
[osobní údaj odstraněn].
2015-RM-10-31
Rada města schvaluje dodatek č. 1 Licenční smlouvy č. JSDH-212/2012 s firmou RCS Kladno,
s.r.o., pro testování softwaru “Portál jednotek Sboru dobrovolných hasičů“ pro SDH Letovice.
2015-RM-10-32
Rada města schvaluje přijetí majetku nepatrné hodnoty po zemřelé [osobní údaj odstraněn]
(finanční hotovost bude převedena na účet města a majetek bez hodnoty bude zlikvidován).

2015-RM-10-33
Rada města doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1944/2 - ost. plocha o výměře 37 m2
v k.ú. Letovice, [osobní údaj odstraněn], každému podíl ve výši id. 1/2, za cenu 75,- Kč/m2.
2015-RM-10-34
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemku p.č. PK 790 o
výměře 6.480 m2 v k.ú. Třebětín u Letovic od současného vlastníka [osobní údaj odstraněn], za
cenu 50,- Kč/m2.
2015-RM-10-35
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemku p.č. PK 792 o
výměře 1.821 m2 v k.ú. Třebětín u Letovic od současného vlastníka [osobní údaj odstraněn] ,
za cenu 50,- Kč/m2.
2015-RM-10-36
Rada města neschvaluje vyhlásit záměr prodeje pozemku p.č. 1664/1 - trvalý travní porost o
výměře 311 m2 v k.ú. Letovice.
2015-RM-10-37
Rada města neschvaluje vyhlásit záměr prodeje části pozemku p.č. 2594/18 - ost. plocha o
výměře cca 500 m2 v k.ú. Letovice.
2015-RM-10-38
Rada města neschvaluje vyhlásit záměr prodeje pozemku p.č. 346 - ost. plocha ost. komunikace
v k.ú. Chlum u Letovic.
2015-RM-10-39
Rada města schvaluje zrušení usnesení rady města ze dne 18. 3. 2013, č. 29 (schválila) v plném
rozsahu.
2015-RM-10-40
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit 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, okres Blansko

• Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace,
• Městské kulturní středisko Letovice,
• Technické služby Letovice,
za rok 2014 bez výhrad.
2015-RM-10-41
Rada města schvaluje rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města
Letovice za rok 2014 do fondů dle návrhů:
• Základní škola Letovice - 27.905,56 Kč do rezervního fondu,
• Městské kulturní středisko Letovice - 24.699,65 Kč do rezervního fondu,
• Technické služby Letovice - 63.419,80 Kč do rezervního fondu a 20.000,- Kč do fondu
odměn,
• Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace - 3.649,49 Kč do
rezervního fondu a 14.000,- Kč do fondu odměn.
2015-RM-10-42
Rada města schvaluje účetní závěrku 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, okres Blansko,
• Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace,
• Městské kulturní středisko Letovice,
• Technické služby Letovice,
za rok 2014 bez výhrad a pověřuje starostu podpisem protokolů o schválení účetní závěrky.
2015-RM-10-43
Rada města schvaluje podání žádosti TS Letovice o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci
"Nádobový sběr BRKO v Letovicích".
2015-RM-10-44
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci
"Optimalizace a rozšíření sběru a svozu odděleně sbíraných složek komunálních odpadů včetně
biologicky rozložitelných odpadů v Letovicích" ve výši 195.450,- Kč příspěvkovou organizací
Technické služby Letovice.
2015-RM-10-45
Rada města bere na vědomí analýzu školného v mateřských školách v Letovicích. Průměrný
náklad na 1 žáka v mateřských školách v Letovicích je 968,- Kč/dítě/měsíc.

2015-RM-10-46
Rada města schválila ponechat dosavadní výši školného v mateřských školách města i v roce
2015.
2015-RM-10-47
Rada města bere na vědomí informaci o námětech vycházejících z potřeb jednotlivých
místních částí města Letovice sdělených na schůzích s občany.
2015-RM-10-48
Rada města bere na vědomí informace k přípravě hudebního festivalu v Letovicích v srpnu
2015.
2015-RM-10-49
Rada města schvaluje Organizační řád Městského úřadu Letovice s účinností od 1. 4. 2015 dle
předloženého materiálu.
2015-RM-10- 50
Rada města bere na vědomí informace k návrhu stanov Dobrovolného svazku obcí „Svazek
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko.
2015-RM-10-51
Rada města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na výkon přenesené působnosti na
úseku přestupků s Obcí Horní Smržov.
2015-RM-10-52
Rada města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na výkon přenesené působnosti na
úseku sociálně právní ochrany dětí s Obcí Horní Smržov.
2015-RM-10-53
Rada města schvaluje Smlouvu o ochraně osobních údajů se Zdeňkem Němcem - BitEST,
Hloušecká 25/ 11, 284 01 Kutná Hora, IČ: 16536673, dle předloženého materiálu.

2015-RM-10-54
Rada města schvaluje podání žádosti o finanční prostředky z dotačního programu Oranžové
hřiště Nadace ČEZ na projekt: "Hřiště pro Třebětín" - předpokládané investiční náklady
2.500.000,- Kč (požadavek dotace 2.000.000,- Kč).
2015-RM-10-55
Rada města schvaluje podání žádosti o finanční prostředky z dotačního programu: "Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2015" na
projekt: "Statické zajištění zámeckého altánu" - předpokládané investiční náklady 240.000,- Kč
(požadavek dotace 200.000,- Kč).
2015-RM-10-56
Rada města schvaluje po úpravách výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku "Program
rozvoje města Letovice" dle předloženého materiálu.
2015-RM-10-57
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit kandidaturu Bohuslava Kudy na
funkci člena Rady NSZM ČR pro volební období 2015 - 2017.
2015-RM-10-58
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí rezignaci paní Pavly Kubínové na
funkci předsedy a člena osadního výboru Zboněk.
2015-RM-10-59
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předsedkyni osadního výboru Zboněk paní Martinu Randulovou, [osobní údaj odstraněn], a doplnění osadního výboru Zboněk o paní
Janu Janouškovou, [osobní údaj odstraněn].
2015-RM-10-60
Rada města schvaluje rozšíření komise výstavby o dalšího člena - Martina Pavelce.
2015-RM-10-61
Rada města schvaluje vyvěšení moravské vlajky na budově MěÚ Letovice dne 5. července
2015 dle výzvy Moravské národní obce.
2015-RM-10-62
Rada města schvaluje zástupce města ve Školské radě ZŠ Letovice: Eva Pařilová, Stanislav

Kobelka.
2015-RM-10-63
Rada města schvaluje smluvní pokutu ve výši 20 tis. Kč ve Smlouvě o spolupráci mezi Městem
Letovice a Obcí Lazinov.
2015-RM-10-64
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. 028162/14/ORD na realizaci stavební akce „Úprava objízdné trasy Meziříčko Lazinov“.
2015-RM-10-65
Rada města schvaluje starostovi města Vladimíru Stejskalovi a místostarostovi Ing. Jiřímu
Palbuchtovi pracovní cestu na Slovensko (Bratislava) ve věci projednání vyjmutí z restituce
Kálnoky s jeho právním zástupcem.
2015-RM-10-66
Rada města schvaluje odměny [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] za rok 2014
dle předloženého návrhu.
2015-RM-10-67
Rada města schvaluje udělit p. Luďkovi Elblovi, [osobní údaj odstraněn], plnou moc k
zastupování města na valné hromadě Honebního společenstva Kladoruby dne 12. března 2015.

