USNESENÍ
z 18. schůze Rady města Letovice konané 23. 06. 2015

2015-RM-18-1
Rada města bere na vědomí informace k územní studii ul. Komenského.
2015-RM-18-2
Rada města bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru uložených ke dni 23. 6. 2015.
2015-RM-18-3
Rada města bere na vědomí plnění úkolů technického odboru uložených ke dni 23. 6. 2015.
2015-RM-18-4
Rada města bere na vědomí plnění úkolů odboru výstavby a ŽP uložených ke dni 23. 6. 2015.
2015-RM-18-5
Rada města bere na vědomí plnění úkolů tajemnice MěÚ k 23. 6. 2015.
2015-RM-18-6
Rada města schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 6/2015, která mění rozpočet na
straně příjmů ve smyslu navýšení rozpočtu příjmů o 1155,9 tis. Kč, navýšení rozpočtu výdajů o
926,0 tis. Kč, snížení rozpočtu financování o 229,9 tis. Kč.
2015-RM-18-7
Rada města schvaluje navýšení rozpočtu příjmů u odd. 00 o 80 tis. Kč - převod z depozitního
účtu, oproti navýšení rozpočtu výdajů u odd. 36, pol. Vratka dotace na inž. Sítě ve stejné výši a
současně navýšení rozpočtu výdajů o 80 tis. u téže položky, oproti snížení rozpočtu
financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši.
2015-RM-18-8
Rada města schvaluje přidělení zakázky "Úpravy zázemí kuchyně" zadané příspěvkovou
organizací Mateřská škola Letovice, Čapkova 10, okres Blansko, firmě EKOTERM CZ s. r. o.,
se sídlem Letovice, Pražská 870, za cenu 440.984,76 Kč.
2015-RM-18-9
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola

Letovice, Čapkova 10, Letovice, okres Blansko, a firmou EKOTERM CZ s. r. o., se sídlem
Letovice, Pražská 870, za cenu 440.984,76 Kč.
2015-RM-18-10
Rada města bere na vědomí písemný materiál "Návrh postupu při vymáhání místních poplatků
po splatnosti".
2015-RM-18-11
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč pro Svaz tělesně postižených z. s.
místní organizaci Letovice, se sídlem Letovice, Na Vyhlídce 17, zastoupený [osobní údaj
odstraněn] , na úhradu výdajů spojených s činností svazu. Požadované dotaci ve výši 31 tis. Kč
nelze z důvodu rozpočtově určených prostředků poskytnout.
2015-RM-18-12
Rada města schvaluje uzavření dotační smlouvy se Svazem tělesně postižených z. s. místní
organizací Letovice, se sídlem Letovice, Na Vyhlídce 17, zastoupeným [osobní údaj
odstraněn], dle navrženého textu smlouvy.
2015-RM-18-13
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Vědecké knihovně v
Olomouci, zastoupené RNDr. Jitkou Holáskovou, se sídlem Olomouc, Bezručova 3.
2015-RM-18-14
Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 2015-RM-16-19 "uvolnění poměrné části jistiny ve
výši 84 tis. Kč + úroky firmě K.T.S. - montáže, s.r.o., se sídlem Letovice, Havírenská 1020/10"
se text "84 tis. Kč" nahrazuje textem "48 tis. Kč".
2015-RM-18-15
Rada města schvaluje uvolnění jistiny firmě K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o., se sídlem Letovice,
Havírenská 1020/10, dodavateli akce "Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ" v souladu se SOD ze
dne 26. 6. 2012 ve výši 24 tis. Kč + úroky.
2015-RM-18-16
Rada města schvaluje udělení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2015/2016 pro Mateřskou
školu Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvkovou organizaci - v každé třídě 26
dětí, celkem 104 dětí v MŠ.

2015-RM-18-17
Rada města schvaluje vyhovět žádosti MŠ Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko,
týkající se poskytnutí příspěvku na pořízení kompostéru ve výši 30 tis. Kč.
2015-RM-18-18
Rada města bere na vědomí hospodaření města Letovice za období 1-5/2015:
- plnění na straně příjmů ve výši 44.220.642,91 Kč, tj. 43,24 % vůči upravenému rozpočtu
- plnění na straně výdajů ve výši 35.781.009,64 Kč, tj. 27,69 % vůči upravenému rozpočtu
- financování ve výši 30.237.109,64 Kč, tj. 112,17 % vůči upravenému rozpočtu.
2015-RM-18-19
Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5.161,- Kč a věcného daru v hodnotě
1.000,- Kč Centrem sociálních služeb města Letovice, se sídlem Letovice, J. Haška 12, dle
písemného materiálu.
2015-RM-18-20
Rada města neschvaluje uzavření Smlouvy o běžném účtu s Sberbank CZ, a. s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1724/129.
2015-RM-18-21
Rada města schvaluje čerpání investičního fondu Základní školy Letovice, okres Blansko, se
sídlem Letovice, Komenského 902/5, ve výši 60 tis. Kč na projektovou dokumentaci na
rekonstrukci síťové infrastruktury.
2015-RM-18-22
Rada města schvaluje udělení výjimky v počtu žáků Mateřské školy Letovice, Třebětínská
28/19, okres Blansko, příspěvkové organizace - v každé třídě 26 dětí, celkem 52 dětí v MŠ.
2015-RM-18-23
Rada města schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a
školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace
Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvkové organizace, která se
týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole z 50 na 52 s účinností od 1. září 2015.
2015-RM-18-24
Rada města pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Letovice, Třebětínská
28/19, okres Blansko, příspěvková organizace k podání žádosti o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor

školství.
2015-RM-18-25
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutní nadačního příspěvku z nadačního fondu
s Nadačním fondem Kryštůfek, zastoupeným [osobní údaj odstraněn], se sídlem Brno, Rašínova
692/4, na poskytnutí příspěvku ve výši 69,5 tis. Kč na pořízení defibrilátoru pro SDH Letovice.
2015-RM-18-26
Rada města schvaluje uzavření pojistné smlouvy s Allrisk ASSISTANCE CZ, s.r.o., se sídlem
Brno, Komárovská 20a, PSČ 617 00, na pojištění - povinné ručení a právní ochrana, za roční
pojistné ve výši 2.815,- Kč.
2015-RM-18-27
Rada města schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkovou organizací Technické služby
Letovice, Česká 17, Letovice, ve výši 355.748,- Kč na zakoupení lisovací nástavby na vozidlo
Multicar.
2015-RM-18-28
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Technické služby
Letovice, Česká 17, Letovice, dle předloženého písemného návrhu.
2015-RM-18-29
Rada města schvaluje dodavatele akce „Oprava oplocení hřbitova - Dolní Smržov“ společnost
BRUSTURY, spol. s r.o., Českobratrská 136, 679 61 Letovice, za cenu 524.013,- Kč včetně
DPH.
2015-RM-18-30
Rada města schvaluje smlouvu se společností BRUSTURY, spol. s r.o., Českobratrská 136,
679 61 Letovice, na realizaci akce „Oprava oplocení hřbitova - Dolní Smržov“ a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
2015-RM-18-31
Rada města schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě nízkého napětí na p.č. 910 v
k.ú. Letovice se společností E.ON Česká republika, s.r.o., sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
2015-RM-18-32
Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora odpadů Města

Letovice s Obcí Petrov a pověřuje starostu města jejím podpisem.
2015-RM-18-33
Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora odpadů Města
Letovice s Obcí Míchov a pověřuje starostu města jejím podpisem.
2015-RM-18-34
Rada města schvaluje předložený návrh postupu na zajištění protipovodňových opatření na řece
Svitavě - II. etapa.
2015-RM-18-35
Rada města schvaluje přijetí finančních prostředků na zlepšení stavu přírodní památky Park
Letovice od JmK ve výši 29.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
2015-RM-18-36
Rada města schvaluje záměr pronájmu části nebytového prostoru v budově bez čísla popisného
nebo evidenčního, který je součástí pozemku p.č. 2526 v katastrálním území Letovice o ploše
cca 28 m2 na ulici Česká (objekt LIKUS).
2015-RM-18-37
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 10 umístěné v
bytovém domě na ul. Tyršova 205/1, s paní [osobní údaj odstraněn], bytem Letovice, [osobní
údaj odstraněn], na dobu určitou s účinností od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 za nájemné ve výši
65,- Kč/m2/měsíc.
2015-RM-18-38
Rada města bere na vědomí soupis evidovaných žádostí o přidělení nájemního bytu v domě
Tyršova 205/1 ve vlastnictví Města Letovice.
2015-RM-18-39
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na bytovou jednotku č. 3, umístěnou
v bytovém domě Tyršova 205/1, Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn], Letovice, a to ke
dni 31. 7. 2015.
2015-RM-18-40
Rada města schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem [osobní údaj odstraněn]
Letovice, na provedení práce - seč okolo bytových domů J. Haška 14,16 za odměnu dle
předloženého písemného materiálu.

2015-RM-18-41
Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 88/3 - ost. plocha a části pozemku p.č. 88/2
- ost. plocha o celkové výměře cca 87 m2, oba pozemky v k.ú. Třebětín u Letovic, panu [osobní
údaj odstraněn], za účelem užívání jako zahrádka na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou, za cenu 9,- Kč/m2/rok.
2015-RM-18-42
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na užívání pozemku p.č. 2091/6 v k.ú.
Letovice, uzavřené s panem [osobní údaj odstraněn] dohodou ke dni 30. 6. 2015.
2015-RM-18-43
Rada města schvaluje pronájem pozemku p.č. 2091/6 - zast. plocha o výměře 93 m2 v k.ú.
Letovice, panu [osobní údaj odstraněn] na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za
cenu 30,- Kč/m2/rok, ode dne 1. 7. 2015 (na pozemku se nachází stavba ve vlastnictví nájemce).
2015-RM-18-44
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene umožňujícího využití zatížených nemovitostí za
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu - kabelové vedení NN v
souvislosti se stavbou „Letovice, A. Krejčího, výměna olej, kab. NN“ na pozemcích města p.č.
361/1, 358/2, 358/3 a 362/5 vše v k.ú. Letovice, za předpokládanou jednorázovou cenu
22.850,- Kč bez DPH, pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, F. A.
Gerstnera 2151/6, nejprve bude uzavřena budoucí smlouva.
2015-RM-18-45
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene (služebnosti) umožňujícího využití zatížených
nemovitostí za účelem zřídit, provozovat plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na
pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení v souvislosti se stavbou „STL plynovod p.č. 758/1, 758/15,
1765/5, 1767/7, 1786/2, 1821/2, 1836, a 2263/1 v k.ú. Letovice“ na pozemcích města p.č.
758/15, 1836/4, 1836/5, 1836/7 a 2263/1 vše v k.ú. Letovice, za jednorázovou cenu 22.764,Kč bez DPH, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940.
2015-RM-18-46
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti - umožňujícího využití zatížených
nemovitostí za účelem zřídit, provozovat plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na
pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení v souvislosti se stavbou „IS lokalita Žlíbek k.ú. Letovice“.
na pozemcích města p.č. 119/6, 1936/2, 1936/11, 1937/3 a 2047/27 vše v k.ú. Letovice, za
jednorázovou cenu 7.870,- Kč bez DPH, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem,
Klíšská 940, a souhlasí se změnou oproti uzavřeným budoucím smlouvám.

2015-RM-18-47
Rada města neschvaluje příspěvek města TJ Sokol Letovice na vybudování parkovací plochy
vedle workautového hřiště.
2015-RM-18-48
Rada města schválila záměr změnit Smlouvu o výpůjčce ze dne 18. 4. 2002 - nově budou
předmětem část p.č. 1655/1, a dále p.č. 1657, p.č. 1658/1 v k.ú. Letovice.
2015-RM-18-49
Rada města bere na vědomí stanovisko pana [osobní údaj odstraněn] ve věci převodu
pozemků.
2015-RM-18-50
Rada města schvaluje zrušení usnesení RM ze dne 7. 4. 2014 č. 5 a č. 6 (doporučuje) ve věci
doporučení schválení prodeje pozemku a vykoupení pozemků od pana [osobní údaj odstraněn].
2015-RM-18-51
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit neprodat část pozemku města p.č.
2047/42 v k.ú. Letovice bez současného vykoupení pozemků p.č. 2047/21 a 2047/23 v k.ú.
Letovice potřebných pro zbudování komunikace.
2015-RM-18-52
Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku TJ SOKOL LETOVICE, z.s., na adrese V
Zahradách 831/1A, 679 61 Letovice.
2015-RM-18-53
Rada města bere na vědomí doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele Městského kulturního střediska Letovice, příspěvkové organizace, ze
dne 9. 6. 2015.
2015-RM-18-54
Rada města jmenuje s účinností od 1. 7. 2015 paní Mgr. Janu Trubákovou, [osobní údaj
odstraněn], na vedoucí pracovní místo ředitelky Městského kulturního střediska Letovice,
příspěvkové organizace.

2015-RM-18-55
Rada města stanoví paní Mgr. Janě Trubákové, ředitelce Městského kulturního střediska
Letovice, příspěvkové organizace, plat s účinností od 1. 7. 2015 v souladu se zákonem č.
262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č.
220/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady.
2015-RM-18-56
Rada města stanoví dle § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, paní Mgr. Janě Trubákové,
ředitelce Městského kulturního střediska Letovice, příspěvkové organizace, půlroční zkušební
lhůtu.
2015-RM-18-57
Rada města bere na vědomí přípravu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Halasova.
2015-RM-18-58
Rada města bere na vědomí informace k průběhu akce "II/365 Letovice - Horní Poříčí,
intravilány".
2015-RM-18-59
Rada města schvaluje zástupce města na družební návštěvě Budapešti ve dnech 26. - 28. 6.
2015 - Vladimír Stejskal, Ing. Jiří Palbuchta.
2015-RM-18-60
Rada města bere na vědomí odpověď předsedy vlády ČR na dopis města ve věci silnice I/43 v
úseku Letovice - Stvolová.
2015-RM-18-61
Rada města bere na vědomí odpověď poslaneckého klubu KSČM na dopis města Letovice s
výzvou k legislativnímu omezení hazardu, řešení financování sportu a prevenci patologických
jevů v ČR.

