USNESENÍ
z 20. schůze Rady města Letovice konané 25. 08. 2015

2015-RM-20-1
Rada města bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru uložených k termínu RM 25. 8.
2015.
2015-RM-20-2
Rada města bere na vědomí plnění úkolů technického odboru na schůzi Rady města Letovice
dne 25. 8. 2015.
2015-RM-20-3
Rada města bere na vědomí plnění úkolů odboru výstavby a ŽP k 25. 8. 2015.
2015-RM-20-4
Rada města schvaluje složení HIK a DIK k provedení inventarizace města v roce 2015 dle
předloženého písemného materiálu.
2015-RM-20-5
Rada města bere na vědomí hospodaření města za období 1-6/2015 s následujícími výsledky:
- plnění na straně příjmů ve výši 57.186.533,88, tj. na 55,17 % oproti upravenému rozpočtu;
- plnění na straně výdajů ve výši 54.399.571,38, tj.na 41,67 % oproti upravenému rozpočtu;
- plnění financování ve výši 30.038.491,38 Kč.
2015-RM-20-6
Rada města schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 8/2015, která mění rozpočet města na
rok 2015 ve smyslu: navýšení rozpočtu příjmů o 507,7 tis. Kč, navýšení rozpočtu výdajů o
645,8 tis. Kč a snížení rozpočtu financování o 138,1 tis. Kč.
2015-RM-20-7
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtových opatření č.
9/2015, která mění rozpočet města na rok 2015 ve smyslu: navýšení rozpočtu příjmů o 2.560,1
tis. Kč a navýšení rozpočtu výdajů o 2.560,1 tis. Kč.
2015-RM-20-8
Rada města schvaluje přijetí dotace z JMK na financování akce "Festival 3+1 Letovice 2015"

ve výši 50 tis. Kč.
Rada města schvaluje uzavření trojstranné dotační smlouvy mezi JMK, Městem Letovice a
MKS Letovice na financování akce "Festival 3+1" ve výši 50 tis. Kč.
2015-RM-20-9
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplné znění zřizovací listiny příspěvkové
organizace Městské kulturní středisko Letovice s účinností k 31. 12. 2015.
2015-RM-20-10
Rada města schvaluje změnu organizačního schématu MKS Letovice dle předloženého
písemného materiálu s účinností od 1. 1. 2016.
2015-RM-20-11
Rada města schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové organizace MKS Letovice, se
sídlem Letovice, Nová 71/1, ve výši 58.750,- Kč na zakoupení stroje pro čištění podlah.
2015-RM-20-12
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 7 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Technické služby Letovice s účinností k 30. 9. 2015.
2015-RM-20-13
Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 1.000,- Kč Centrem sociálních služeb
města Letovice dle předloženého písemného materiálu.
2015-RM-20-14
Rada města schvaluje změnu v organizační struktuře příspěvkové organizace Centrum
sociálních služeb města Letovice dle předloženého písemného materiálu s účinností od 1. 9.
2015.
2015-RM-20-15
Rada města schvaluje vyřazení majetku Centra sociálních služeb města Letovice dle
předloženého písemného materiálu.
2015-RM-20-16
Rada města schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Žerotínovo
nám., na pečovatelskou službu ve výši 67.500,00 Kč a na službu domova pro seniory ve výši
368.000,00 Kč.

2015-RM-20-17
Rada města schvaluje navýšení místních poplatků dle předloženého písemného materiálu ve
variantě č. 1 s účinností od 1. 1. 2016.
2015-RM-20-18
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro TJ SOKOL
LETOVICE, zastoupenou Ing. Marií Provazníkovou, se sídlem Letovice, V Zahradách 1a, ve
výši: 414.424,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 4.500,00 Kč na úhradu výdajů spojených s
tradiční sportovní akcí, 123.458,00 Kč na úhradu výdajů spojených s činností sportujících dětí a
mládeže do 18-ti let a 59.359,00 Kč na úhradu výdajů pro trenéry.
2015-RM-20-19
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dotační smlouvy na poskytnutí
dotace z rozpočtu města s TJ SOKOL LETOVICE, zastoupenou Ing. Marií Provazníkovou, se
sídlem Letovice, V Zahradách 1a, ve výši: 414.424,00 Kč na úhradu provozních nákladů,
4.500,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční sportovní akcí, 123.458,00 Kč na úhradu
výdajů spojených s činností sportujících dětí a mládeže do 18-ti let a 59.359,00 Kč na úhradu
výdajů pro trenéry, dle předloženého textu smlouvy.
2015-RM-20-20
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro Amatérský
fotbalový klub Letovice, zastoupeným Jindřichem Bednářem, se sídlem Letovice, Tyršova 27,
ve výši: 212.149,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 18.900,00 Kč na úhradu výdajů
spojených s tradiční sportovní akcí, 76.064,00 Kč na úhradu výdajů spojených s činností
sportujících dětí a mládeže do 18-ti let a 34.651,00 Kč na úhradu výdajů pro trenéry.
2015-RM-20-21
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření dotační smlouvy na poskytnutí
dotace z rozpočtu města s Amatérským fotbalovým klubem Letovice, zastoupeným Jindřichem
Bednářem, se sídlem Letovice, Tyršova 27, ve výši: 212.149,00 Kč na úhradu provozních
nákladů, 18.900,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční sportovní akcí, 76.064,00 Kč na
úhradu výdajů spojených s činností sportujících dětí a mládeže do 18-ti let a 34.651,00 Kč na
úhradu výdajů pro trenéry, dle předloženého textu smlouvy.
2015-RM-20-22
Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro Letecký klub Letovice, zastoupený Ing. Jiřím
Palbuchtou, se sídlem Letovice, Pod Klášterem 10, ve výši: 9.385,00 Kč na úhradu provozních
nákladů, 6.300,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční sportovní akcí, 1.547,00 Kč na
úhradu výdajů spojených s činností sportujících dětí.

2015-RM-20-23
Rada města schvaluje uzavření dotační smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města s
Leteckým klubem Letovice, zastoupeným Ing. Jiřím Palbuchtou, se sídlem Letovice, Pod
Klášterem 10, ve výši: 9.385,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 6.300,00 Kč na úhradu
výdajů spojených s tradiční sportovní akcí, 1.547,00 Kč na úhradu výdajů spojených s činností
sportujících dětí, dle předloženého textu smlouvy.
2015-RM-20-24
Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro Letecko modelářský klub Letovice, zastoupenou
ing. Gořulou, se sídlem Letovice, Třebětínské náměstí 5 ve výši: 3.048,00 Kč na úhradu
provozních nákladů, 856,00 Kč na úhradu výdajů spojených s činností sportujících dětí a
mládeže do 18-ti let.
2015-RM-20-25
Rada města schvaluje uzavření dotační smlouvy s Letecko modelářským klubem Letovice,
zastoupeným Ing. Radomírem Gořulou, se sídlem Letovice, Třebětínské náměstí 5, ve výši:
3.048,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 856,00 Kč na úhradu výdajů spojených s činností
sportujících dětí a mládeže do 18-ti let, dle předloženého textu smlouvy.
2015-RM-20-26
Rada města schvaluje schválit poskytnutí dotace pro Raketomodelářský klub Letostroj
Letovice, zastoupený p. Jiřím Kašparem, se sídlem Letovice, Skrchov 3, ve výši: 3.048,00 Kč
na úhradu provozních nákladů, 9.000,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční sportovní
akcí a 7.232,00 Kč na úhradu výdajů pro trenéry.
2015-RM-20-27
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dotační smlouvy na poskytnutí
dotace z rozpočtu města s Raketomodelářským klubem Letostroj Letovice, zastoupeným p.
Jiřím Kašparem, se sídlem Letovice, Skrchov 3, ve výši: 3.048,00 Kč na úhradu provozních
nákladů, 9.000,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční sportovní akcí a 7.232,00 Kč na
úhradu výdajů pro trenéry, dle předloženého textu smlouvy.
2015-RM-20-28
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro Letokruh středisko volného času Letovice, příspěvkovou organizaci, zastoupenou Mgr. Ivonou
Kubíkovou, se sídlem Letovice, Českobratrská 5, ve výši: 3.886,00 Kč na úhradu provozních
nákladů, 4.320,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční sportovní akcí, 12.259,00 Kč na
úhradu výdajů spojených s činností sportujících dětí a mládeže do 18-ti let a 3.616,00 Kč na
úhradu výdajů pro trenéry.

2015-RM-20-29
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dotační smlouvy na poskytnutí
dotace z rozpočtu města s Letokruhem -střediskem volného času Letovice, příspěvkovou
organizací, zastoupenou Mgr. Ivonou Kubíkovou, se sídlem Letovice, Českobratrská 5, ve výši:
3.886,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 4.320,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční
sportovní akcí, 12.259,00 Kč na úhradu výdajů spojených s činností sportujících dětí a mládeže
do 18-ti let a 3.616,00 Kč na úhradu výdajů pro trenéry, dle předloženého textu smlouvy.
2015-RM-20-30
Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro FAN CLUB BOP Křetínka, zastoupený
Antonínem Žilkou, se sídlem Letovice, Sadová 5, ve výši: 1.280,00 Kč na úhradu provozních
nákladů, 27.900,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční sportovní akcí, 1.547,00 Kč na
úhradu výdajů spojených s činností sportujících dětí a mládeže do 18-ti let.
2015-RM-20-31
Rada města schvaluje uzavření dotační smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města s FAN
CLUBEM BOP Křetínka, zastoupeným Antonínem Žilkou, se sídlem Letovice, Sadová 5, ve
výši: 1.280,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 27.900,00 Kč na úhradu výdajů spojených s
tradiční sportovní akcí, 1.547,00 Kč na úhradu výdajů spojených s činností sportujících dětí a
mládeže do 18-ti let, dle přiloženého textu smlouvy.
2015-RM-20-32
Rada města schvaluje vyřazení majetku dle předloženého písemného materiálu v celkové
hodnotě 539.016,50 Kč.
2015-RM-20-33
Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 tis. Kč společnosti LEDEKO, a. s., zastoupené
Ing. Petrem Poláčkem, se sídlem Letovice, Pražská 76.
2015-RM-20-34
Rada města schvaluje přijetí účelově určených darů v celkové hodnotě 137 tis. Kč
příspěvkovou organizací města Městské kulturní středisko Letovice, se sídlem Letovice, Nová
ul. 71/1.
2015-RM-20-35
Rada města schvaluje dodatek k odpisovému plánu příspěvkové organizace města Technické
služby Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, dle předloženého písemného materiálu.

2015-RM-20-36
Rada města schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby
Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, v celkové výši 4.012.210 Kč dle předložené písemné
žádosti.
2015-RM-20-37
Rada města schvaluje uzavření pojistné smlouvy s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., na
pojištění work-outového hřiště, za cenu ročního pojistného ve výši 3.515,- Kč.
2015-RM-20-38
Rada města schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola
Letovice, okres Blansko, se sídlem Letovice, Komenského 902/5, ve výši 253.391,- Kč.
2015-RM-20-39
Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo na přestavbu školních šaten,
Základní školou Letovice, okres Blansko, se sídlem Letovice, Komenského 902/5, na provedení
víceprací za cenu 209.414,- Kč bez DPH.
2015-RM-20-40
Rada města schvaluje přidělení veřejné zakázky „TS Letovice - Nádoby na bioodpad“
vyhlášené příspěvkovou organizací města Technické služby Letovice, se sídlem Letovice,
Česká 17, firmě Komunální technika, s. r. o., se sídlem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
Boleslavská 1544, za cenu 1.356.339,- Kč bez DPH.
2015-RM-20-41
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci města Technické služby Letovice, se sídlem
Letovice, Česká 17, uzavření kupní smlouvy se společností Komunální technika, s. r. o., se
sídlem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 1544, na dodání nádob na odpad za
cenu 1.356.339,- Kč bez DPH.
2015-RM-20-42
Rada města schvaluje odstranění nefunkčních radiátorů z objektu sportovní haly V Zahradách a
následné úpravy dle předložené žádosti a na náklady TJ Sokol Letovice.
2015-RM-20-43
Rada města schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny se společností E.ON
Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na odběrné místo VO Zámek a
pověřuje starostu města jejím podpisem.

2015-RM-20-44
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit změnu katastrální hranice a
narovnání spůlnosti dotčených komunikací v katastrálním území Letovice, Meziříčko u Letovic
a Skrchov dle předloženého materiálu a dohodu s Obcí Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice,
o změně katastrální hranice a narovnání spůlnosti dotčených komunikací v katastrálním území
Meziříčko u Letovic a Skrchov.
2015-RM-20-45
Rada města schvaluje odložit žádost o zřízení autobusových zastávek a o snížení rychlosti na
silnici v lokalitě Písečná na schůzi RM 15. 9. 2015 po projednání s dotčenými orgány.
2015-RM-20-46
Rada města schvaluje jako dodavatele akce „Zateplení hasičské zbrojnice“ firmu STAVBY A1
- Martin Pavelec, Sadová 1053/21, 679 61 Letovice, za cenu 1.392.897,- Kč včetně DPH.
2015-RM-20-47
Rada města schvaluje Smlouvu se společností STAVBY A1- Martin Pavelec, Sadová 1053/21,
679 61 Letovice, na realizaci akce „Zateplení hasičské zbrojnice“ a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
2015-RM-20-48
Rada města schvaluje dodavatele akce „Letovice, Jasinov - oprava požární nádrže“ společnost
SASTA CZ a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, za cenu 933.123,- Kč včetně DPH.
2015-RM-20-49
Rada města schvaluje Smlouvu se společností SASTA CZ a.s., Votroubkova 546/11, 620 00
Brno, na realizaci akce „Letovice, Jasinov - oprava požární nádrže“ a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
2015-RM-20-50
Rada města bere na vědomí dopis předsedy Osadního výboru Jasinov k opravě požární nádrže
v Jasinově.
2015-RM-20-51
Rada města bere na vědomí předložený návrh studie výstavby objektu Hoby centrum od firmy
REALSANT, s.r.o. Žďár nad Sázavou.

2015-RM-20-52
Rada města souhlasí s pořízením územní studie na základě žádosti p. Petra Vrány pro výstavbu
rodinných domů v místní části Slatinka v ploše Z93 a Z94, včetně vyřešení technické a dopravní
infrastruktury, pouze za plné úhrady všech nákladů s tím spojených žadatelem.
2015-RM-20-53
Rada města schvaluje předložený materiál ke koncepci likvidace biologicky rozložitelného
odpadu.
2015-RM-20-54
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt realizace kompostárny v rámci
sběrného dvora na Červeném vrchu, v přímé souvislosti s výkupem pozemků a provedením
změny územního plánu.
2015-RM-20-55
Rada města neschvaluje zveřejnění kroniky na internetu, u které neuplynulo 30 let od zápisu.
2015-RM-20-56
Rada města schvaluje vyhlásit záměr změnit Smlouvu o výpůjčce ze dne 18. 4. 2002, která se
týká pozemku p.č. 1655/2 a 1655/1 v k.ú. Letovice, a to prodloužit platnost smlouvy do 31. 12.
2035.
2015-RM-20-57
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení usnesení ZM č. 2015-ZM-4-14 ze
dne 11. 6. 2015 v plném rozsahu z důvodu doplnění žádosti.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 129/164 - orná půda
o výměře 941 m2 v k.ú. Třebětín u Letovic, za účelem výstavby rodinného domu, manž.
Davidu a Kateřině Flekovým, bytem Boskovice, Bedřicha. Smetany 4, za cenu 680,- Kč/m2 bez
DPH, v souladu s ujednáními uvedenými v textu kupní smlouvy schválené ZM dne 12. 3. 2009.
Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva.
2015-RM-20-58
Rada města schvaluje změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 10. 6. 2009 s [osobní údaj
odstraněn], a to uzavřít dodatek nájemní smlouvy o vynětí pozemku p.č. 362/2 v k.ú. Letovice z
předmětu nájmu.
2015-RM-20-59
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků oddělených

geometrickým plánem v k.ú. Slatinka, a to z parc. č. 65/1 oddělen pozemek parc.č. 65/3 o
výměře 256 m2, z parc. č. 235/1 oddělen pozemek parc.č. 235/4 o výměře 163 m, z parc. č.
247/9 oddělen pozemek parc. č. 247/20 o výměře 97 m2, z parc. č. 127/1 oddělen pozemek
parc. č. 127/6 o výměře 28 m2, z parc. č. 135/5 oddělen pozemek parc. č. 135/11 o výměře 146
m2, vše v k.ú. Letovice, v návaznosti na budoucí kupní smlouvu na převod vlastnického práva
na Českou republiku, která byla uzavřena dne 28. 1. 2013, do vlastnictví České republiky s
právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Nový Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, za symbolickou cenu 1,- Kč, jelikož stavba je protipovodňovým
opatřením s přínosem pro prodávajícího.
2015-RM-20-60
Rada města schvaluje vyhlásit záměr prodeje pozemku p.č. 129/165 - orná půda o výměře 832
m2 v k.ú. Třebětín u Letovic.
2015-RM-20-61
Rada města schvaluje nevyhlásit záměr prodeje části pozemku p.č. 984/19 - ost. plocha ost.
komunikace o výměře cca 140 m2 v k.ú. Kochov.
2015-RM-20-62
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhlásit záměr a neprodat část pozemku p.č.
984/19 - ost. plocha ost. komunikace o výměře cca 140 m2 v k.ú. Kochov, z důvodu zamezení
přístupu na navazující pozemek města p.č. 984/18.
2015-RM-20-63
Rada města schvaluje vyhlásit záměr prodeje pozemku p.č. 23/2 - zahrada o výměře 338 m2 a
dále části pozemku p.č. 338/1 - ost. plocha ost. komunikace o výměře cca 50 m2 (pozemek pod
stavbou garáže jiného vlastníka, která není zapsána v katastru a příjezd ke garáži), vše v k.ú.
Jasinov.
2015-RM-20-64
Rada města bere na vědomí informace o zrušení zástavního práva k pozemku p.č. 1944/5 v k.ú.
Letovice, který má být vykoupen od LEDEKA a nutnosti komplexního přepracování převodu
pozemků v této lokalitě.
2015-RM-20-65
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu podílu ve výši id. 534/14484 na pozemku p.č.
362/74 v k.ú. Letovice.

2015-RM-20-66
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene umožňujícího využití zatížené nemovitosti za
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu (umístění kabelu NN) v
souvislosti se stavbou „Novičí, DP Rozsíval“ na pozemku města p.č. 767 v k.ú. Novičí, za
jednorázovou cenu 500,- Kč + DPH, pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice,
F. A. Gerstnera 2151/6, a souhlasí se změnou trasy vedení oproti uzavřené budoucí smlouvě.
2015-RM-20-67
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene umožňujícího využití zatížených nemovitostí za
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu (umístění kabelu NN a
pojistkové skříně) v souvislosti se stavbou „Letovice, 9. Května, rozš. DS Čuda“ na pozemcích
města p.č. 260/2 a 266/1 v k.ú. Třebětín u Letovic, za jednorázovou cenu 5.050,- Kč + DPH,
pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, a souhlasí se
změnou oproti uzavřené budoucí smlouvě - umístěním pojistkové skříně.
2015-RM-20-68
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene umožňujícího využití zatížených nemovitostí za
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu (umístění kabelu NN a
pojistkové skříně) v souvislosti se stavbou „Letovice, 9. Května, rozš. DS Čuda“ na pozemcích
města p.č. 2093 a 2106, v k.ú. Letovice, za jednorázovou cenu 2.850,- Kč + DPH, pro
oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, a souhlasí se
změnou oproti uzavřené budoucí smlouvě - umístěním pojistkové skříně.
2015-RM-20-69
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene umožňujícího využití zatížené nemovitosti za
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu - kabelové vedení NN a
skříň NN v souvislosti se stavbou „Zboněk, kabel NN Fanta č.p. 55“ na pozemcích města p.č.
167, 174/3 a 174/8 v k.ú. Zboněk, za předpokládanou jednorázovou cenu 18.000,- Kč + DPH,
pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, nejprve bude
uzavřena budoucí smlouva.
2015-RM-20-70
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene umožňujícího využití zatížené nemovitosti za
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu - kabelové vedení NN a
pojistková skříň SS200 v pilíři v souvislosti se stavbou „Letovice, 9. Května, rozš. DS
Škrancová“ na pozemcích města p.č. 2093 a 2106 v k.ú. Letovice, za předpokládanou
jednorázovou cenu 5.500,- Kč + DPH, pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, nejprve bude uzavřena budoucí smlouva.

2015-RM-20-71
Rada města bere na vědomí žádost spol. REALSANT s.r.o., Žďár nad Sázavou o stanovisko k
záměru.
2015-RM-20-72
Rada města bere na vědomí soupis aktuálních problematických soukromých pozemků k
výkupu městem.
2015-RM-20-73
Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o výpůjčce na bezplatné užívání části budovy bez čísla
popisného o rozloze 42 m2, který je součástí pozemku p.č. 2526 v k.ú. Letovice s Modelářským
klubem Letostroj Letovice, se sídlem Skrchov, dle přiloženého textu smlouvy.
2015-RM-20-74
Rada města schvaluje udělení souhlasu vlastníka nemovité věci s provedením technického
zhodnocení nájemcem Českou poštou, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, v
nebytových prostorách umístěných na adrese Tyršova 205/1, Letovice, v následujícím rozsahu:
Rozšíření sítě LAN (přidání zásuvek pro terminály POS, rozšíření UTP kabelů od RACK k
jednotlivým přepážkám) dle předloženého písemného materiálu.
2015-RM-20-75
Rada města schvaluje panu [osobní údaj odstraněn] prodloužení [osobní údaj odstraněn]
povolení podnájmu v bytové jednotce v domě Družstevní 1084/22, Letovice, o další jeden rok.
2015-RM-20-76
Rada města schvaluje navržený program zasedání ZM Letovice na den 10. září 2015.
2015-RM-20-77
Rada města schvaluje podání žádosti o finanční prostředky na projekt „Town Twinning“ v
rámci programu Evropa pro občany (2014-2020), výzva Citizenship EACEA.
2015-RM-20-78
Rada města schvaluje podání žádosti o finanční prostředky na projekt „Networking“ v rámci
programu Evropa pro občany (2014-2020), výzva Citizenship EACEA.
2015-RM-20-79
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. 111/2015 se společností VF Project & Marketing

s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča, Slovak Republic, IČ: 44 487 916, na
zpracování žádosti o finanční příspěvek na projekt „Town Twinning“ dle předloženého
materiálu.
2015-RM-20-80
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. 112/2015 se společností VF Project & Marketing
s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča, Slovak Republic, IČ: 44 487 916, na
zpracování žádosti o finanční příspěvek na projekt „Networking“ dle předloženého materiálu.
2015-RM-20-81
Rada města schvaluje vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé Letovice 2015“ a udělení odměn
soutěžícím dle kritérií soutěže a návrhu komise PZM a MA 21.
2015-RM-20-82
Rada města bere na vědomí výsledky veřejného projednávání - Veřejného fóra 2015 a
doporučuje zastupitelstvu města:
a) vzít na vědomí výsledky veřejného projednání - Veřejného fóra 2015, projednání Desatera
problémů města Letovice a výsledky ověřovací ankety.
b) uložit radě města zajistit rozpracování jednotlivých témat pro konkrétní řešitele a dle
možností je naplnit konkrétními aktivitami.
c) schválit zařazení řešení uvedených problémů vzešlých z Veřejného fóra 2015 do plánu
realizace a návrhu rozpočtu města na rok 2016 dle možností Města Letovice.
2015-RM-20-83
Rada města bere na vědomí zprávu k dosavadním jednáním a návrh řešení ve věci Přestupního
uzlu IDS JmK na ul. Nádražní.
2015-RM-20-84
Rada města bere na vědomí plnění usnesení ZM ze dne 11. 6. 2015.
2015-RM-20-85
Rada města doporučuje zastupitelstvu města doplnění osadního výboru Zábludov o následující
členy:
- Miroslav Hruška, Zábludov 51
- Ivana Hejlová, Kněževisko 24
2015-RM-20-86
Rada města bere na vědomí podání žádosti o dotaci JmK na zajištění akceschopnosti JSDH
Letovice v roce 2015.

2015-RM-20-87
Rada města bere na vědomí podporu žádosti SDH Jasinov o přidělení požárního vozidla
(sanitky) z Integrovaného záchranného systému JmK.
2015-RM-20-88
Rada města bere na vědomí informace k přípravě zpracování "Studie proveditelnosti na II.
etapu protipovodňových opatření na řece Svitavě v katastru města Letovice.
2015-RM-20-89
Rada města bere na vědomí stanovisko města k dotazu Ministerstva vnitra ČR na zájem o
vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů ve správním území Města Letovice.

