USNESENÍ
z 29. schůze Rady města Letovice konané 18. 11. 2015

2015-RM-29-1
Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 18. 11. 2015.
2015-RM-29-2
Rada města schvaluje Vyjádření města k dokumentaci pro územní rozhodnutí "Nákupní
centrum THEIA Letovice".
2015-RM-29-3
Rada města bere na vědomí plnění úkolů technického odboru na schůzi Rady města Letovice
dne 18. 11. 2015.
2015-RM-29-4
Rada města bere na vědomí plnění úkolů odboru výstavby a ŽP k 18. 11. 2015.
2015-RM-29-5
Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených radou města tajemnici, s termínem plnění
k 18. listopadu 2015.
2015-RM-29-6
Rada města bere na vědomí plnění úkolů k výstavbě parkoviště u nádraží Letovice.
2015-RM-29-7
Rada města bere na vědomí plnění úkolů starosty města k 18. 11. 2015.
2015-RM-29-8
Rada města schvaluje uzavření Dodatku licenční smlouvy k Licenční smlouvě č. 92080
(upgrade ERMS) se společností Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 12/1110, Praha 9.
2015-RM-29-9
Rada města schvaluje přijetí dotace z JMK ve výši 53.186,00 Kč na zabezpečení
akceschopnosti JSDH obce na rok 2015.
2015-RM-29-10
Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem, zastoupeným JUDr.
Michalem Haškem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, na poskytnutí dotace ve výši
53.186 Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2015.
2015-RM-29-11
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na přijetí daru 35 ks publikací "Park
Letovice" v celkové hodnotě 10.465,- Kč od p. [osobní údaj odstraněn].

2015-RM-29-12
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši
1.507,00 Kč s pí. [osobní údaj odstraněn]
2015-RM-29-13
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši
1.507,00 Kč s pí. [osobní údaj odstraněn]
2015-RM-29-14
Rada města schvaluje použití investičního fondu Mateřské školy Letovice, Komenského
671/11, okres Blansko, příspěvkové organizace, ve výši 4.946,- Kč na pořízení kompostéru.
2015-RM-29-15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout do majetku města inventární nález kanalizaci na ul. Komenského v hodnotě 777 tis. Kč.
2015-RM-29-16
Rada města schvaluje přijetí hmotného daru v hodnotě 5 tis. Kč Centrem sociálních služeb
města Letovice, příspěvkovou organizací, se sídlem Letovice, J. Haška 12, od p. [osobní údaj
odstraněn]
2015-RM-29-17
Rada města schvaluje poskytnutí dotace Okresnímu sdružení hasičů ČMS Blansko, se sídlem
Blansko, Sadová 2, na akci "Setkání zasloužilých hasičů JmK" ve výši 6 tis. Kč.
2015-RM-29-18
Rada města schvaluje uzavření dotační smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 6 tis. Kč na akci
"Setkání zasloužilých hasičů JmK", Okresnímu sdružení hasičů ČMS Blansko, se sídlem
Blansko, Sadová 2.
2015-RM-29-19
Rada města schvaluje zařazení rozpočtového opatření:
Navýšení rozpočtu výdajů o 6 tis. Kč u odd. 55 Požární ochrana, pol. Dotace OSH ČMS
Blansko, oproti snížení rozpočtu financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné
výši, do rozpočtových opatření č. 13/2015.
2015-RM-29-20
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na provedení korektur na knize "Letovice 80 let
městem" za odměnu ve výši 10 tis. Kč p. [osobní údaj odstraněn]
2015-RM-29-21
Rada města schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a
školských zařízení pro základní školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní
škola Letovice, okres Blansko, se sídlem Letovice, Komenského 902/5, 679 61 Letovice, která

se týká změny názvu organizace: ze: Základní škola Letovice, okres Blansko, na: Základní
škola Letovice, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2016.
2015-RM-29-22
Rada města pověřuje ředitele příspěvkové organizace Základní škola Letovice, okres Blansko,
Mgr. Miloše Randulu k podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a
školských zařízení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.
2015-RM-29-23
Rada města schvaluje text návrhu Smlouvy o výpůjčce a následném darování, kterou budou
uzavírat Technické služby Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, s občany města Letovice.
2015-RM-29-24
Rada města schvaluje použití daňové úspory MKS Letovice z roku 2012 k úhradě opravy
střechy kůlny u budovy Tyršova 2 ve výši 34.233,- Kč.
2015-RM-29-25
Rada města schvaluje čerpání investičního fondu Městského kulturního střediska Letovice ve
výši 19.597,- Kč na pořízení nového plynového kotle do budovy Tyršova 2.
2015-RM-29-26
Rada města schvaluje Smlouvu o dodávkách pitné vody pro objekt osadního výboru Zboněk s
Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, divize Boskovice, 17.
listopadu 14, 680 19 Boskovice, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
2015-RM-29-27
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o
bezúplatném převodu části stavby vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení v délce 74 m v
k.ú. Meziříčko s budoucím převodcem: Státní pozemkový úřad, sídlem Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 - Žižkov, dle přiloženého textu smlouvy č. SPU 450945/2015.
2015-RM-29-28
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit Smlouvu o zřízení věcného
břemene pro účely zřízení a provozování zařízení „Vodovodu - Podolí“ na p.č. 251 v k.ú.
Míchov u Boskovic, LV 10002, za jednorázovou cenu 2000,- Kč pro povinného Česká
republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, dle
přiloženého textu smlouvy č. 2004C 15/57.
2015-RM-29-29
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit Dohodu o ukončení Smlouvy o
uzavření budoucí Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví věci nemovité o budoucím
bezúplatném převodu části veřejného osvětlení v Meziříčku s [osobní údaj odstraněn]
2015-RM-29-30
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit Smlouvu o bezúplatném

převodu části veřejného osvětlení v Meziříčku na pozemcích p.č. 724/1, 159/ 2, 159/ 5 a 159/ 11
v k. ú. Meziříčko od paní [osobní údaj odstraněn]
2015-RM-29-31
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit Smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování veřejného osvětlení na
pozemku p.č. 159/11 v k.ú. Meziříčko, LV 326, s paní [osobní údaj odstraněn] za cenu 10,- Kč
vč. DPH.
2015-RM-29-32
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit Smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování veřejného osvětlení na
pozemku p.č. 159/5 v k.ú. Meziříčko, LV 325, s [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj
odstraněn], a s [osobní údaj odstraněn] za cenu 10,- Kč vč. DPH.
2015-RM-29-33
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit Smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování veřejného osvětlení na
pozemku p.č. 159/2 v k.ú. Meziříčko, LV 265, s [osobní údaj odstraněn], a s [osobní údaj
odstraněn] za cenu 10,- Kč vč. DPH.
2015-RM-29-34
Rada města doporučuje:
- Zastupitelstvu města Letovice schválit Smlouvu o bezúplatném převodu veřejného osvětlení
v ulici Na Hliníkách na pozemcích p.č. 1111/1 a 197/1 v k.ú. Třebětín u Letovic od pana
[osobní údaj odstraněn].
- Zastupitelstvu města Letovice schválit Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro účely zřízení a provozování veřejného osvětlení na pozemku p.č. 197/1 v k.ú.
Třebětín u Letovic, LV 2365, se spoluvlastníky pozemku [osobní údaj odstraněn], [osobní
údaj odstraněn], a [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a [osobní údaj
odstraněn], [osobní údaj odstraněn], za celkovou cenu 60,- Kč vč. DPH.
2015-RM-29-35
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na "opravu opěrné zdi" se společností
SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
2015-RM-29-36
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu o převodu nemovitých
věcí se společností VARIO VILA, s.r.o., Šumperská 1350, 783 91 Uničov.
2015-RM-29-37
Rada města schvaluje přijetí finanční podpory od Jihomoravského kraje na hospodaření v
lesích (obnovu a výchovu lesních porostů) ve výši 37.065,- Kč a pověřuje starostu města k
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

2015-RM-29-38
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zadání 5. změny ÚP města Letovice.
2015-RM-29-39
Rada města schvaluje pronájem podílu ve výši id. 737/17490 na pozemku p.č. 362/77 v k.ú.
Letovice, [osobní údaj odstraněn], na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 5,Kč/m2/rok.
2015-RM-29-40
Rada města schvaluje pronájem podílu ve výši id. 737/17490 na pozemku p.č. 362/77 v k.ú.
Letovice, [osobní údaj odstraněn], na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 5,Kč/m2/rok.
2015-RM-29-41
Rada města schvaluje pronájem podílu ve výši id. 737/17490 na pozemku p.č. 362/77 v k.ú.
Letovice, [osobní údaj odstraněn], na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 5,Kč/m2/rok.
2015-RM-29-42
Rada města schvaluje pronájem podílu ve výši id. 737/17490 na pozemku p.č. 362/77 v k.ú.
Letovice, [osobní údaj odstraněn], na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 5,Kč/m2/rok.
2015-RM-29-43
Rada města schvaluje pronájem podílu ve výši id. 737/17490 na pozemku p.č. 362/77 v k.ú.
Letovice, [osobní údaj odstraněn], na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 5,Kč/m2/rok.
2015-RM-29-44
Rada města schvaluje pronájem podílu ve výši id. 385/14506 na pozemku p.č. 362/16 v k.ú.
Letovice, [osobní údaj odstraněn], na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 5,Kč/m2/rok.
2015-RM-29-45
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 129/119 - orná půda
o výměře 535 m2 v k.ú. Třebětín u Letovic, za účelem výstavby rodinného domu, [osobní údaj
odstraněn], za podmínek smluvních pokut dle I. etapy a cenu 500,- Kč/m2 bez DPH, dle
přiloženého textu kupní smlouvy.
2015-RM-29-46
Rada města schvaluje pronájem podílu ve výši id. 821/4858 na pozemku p.č. 204/2 v k.ú.
Letovice, [osobní údaj odstraněn], na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 5,Kč/m2/rok.

2015-RM-29-47
Rada města schvaluje pronájem podílu ve výši id. 737/17490 na pozemku p.č. 362/77 v k.ú.
Letovice, [osobní údaj odstraněn], na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 5,Kč/m2/rok.
2015-RM-29-48
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vydání potvrzení o zániku předkupního
práva k pozemkům p.č. 129/162 a p.č. st. 444 (pozemek vznikl zápisem stavby rodinného domu
do katastru nemovitostí) oba pozemky v k.ú. Třebětín u Letovic, protože předkupní právo
zaniklo splněním podmínky sjednané v kupní smlouvě uzavřené dne 14. 4. 2014 s [osobní údaj
odstraněn], což žadatelé doložili protokolem ze závěrečné kontrolní prohlídky čj.
MLE/07870/15/OVŽP, ze dne 25. 8. 2015, kterým dokládají povolení užívání stavby.
2015-RM-29-49
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu podílu ve výši id. 737/17490 na pozemku p.č.
362/77 v k.ú. Letovice.
2015-RM-29-50
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu podílu ve výši id. 534/14484 na pozemku p.č.
362/74 v k.ú. Letovice.
2015-RM-29-51
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu podílu ve výši id. 577/14506 na pozemku p.č.
362/16 v k.ú. Letovice.
2015-RM-29-52
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu podílu ve výši id. 737/17490 na pozemku p.č.
362/77 v k.ú. Letovice.
2015-RM-29-53
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu podílu ve výši id. 737/17490 na pozemku p.č.
362/77 v k.ú. Letovice.
2015-RM-29-54
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu podílu ve výši id. 331/14506 na pozemku p.č.
362/16 v k.ú. Letovice.
2015-RM-29-55
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu podílu ve výši id. 518/4858, podílu ve výši id.
830/4858 a podílu ve výši id. 842/4858 na pozemku p.č. 204/2 v k.ú. Letovice.
2015-RM-29-56
Rada města schvaluje Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu podílu ve výši id.
743/14484 na pozemku p.č. 362/71 v k.ú. Letovice.

2015-RM-29-57
Rada města bere na vědomí informace o zjištěném stavu pozemků - tj. existence věcných
břemen chůze a jízdy na p.č. 1923/5 a části p.č. 1923/6 v k.ú. Letovice (u hřbitova), které mají
být vykoupeny do vlastnictví města. Současně by se město stalo jako vlastník pozemků
oprávněným z věcného břemene chůze a jízdy po p.č. 1923/4.
2015-RM-29-58
Rada města bere na vědomí informace o změnách pozemků, na kterých byl v minulosti na
základě budoucí smlouvy umístěn hydrant a hlavní řad vodovodu, dříve p.č. st. 45 o výměře cca
45 m2 a část p.č. 257/7 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Podolí u Míchova nyní p.č. 294 v k.ú.
Míchov u Boskovic. Z důvodu existence jiného řešení (zápis VB do katastru jednostranným
úkonem z důvodu nápravy rozporu mezi faktickým a právním stavem) nebude finanční odbor
pokračovat v jednání o vykoupení pozemku. Dořešení zápisu věcného břemene do katastru
dokončí technický odbor.
2015-RM-29-59
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v návaznosti na uzavřenou budoucí kupní
smlouvu vykoupení nového pozemku p.č. 1653/7 - orná půda o výměře 201 m2 v k.ú. Letovice
(odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 1653/1) od pana [osobní údaj odstraněn] ,
za cenu 650,- Kč/m2, současně bude zřízeno věcné břemeno jízdy a chůze přes zbývající
pozemek p.č. 1653/1 v k.ú. Letovice, pro pozemek ve vlastnictví města p.č. 1655/1 a vykoupený
pozemek p.č. 1653/7 za jednorázovou cenu 1.000,- Kč. Text kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
věcného břemene, který obsahuje ujednání o změnách oproti budoucí smlouvě a o možnosti
vykácení dřevin na prodávaném pozemku, je přílohou.
2015-RM-29-60
Rada města schvaluje vydání souhlasu s přihlášením paní [osobní údaj odstraněn] k trvalému
pobytu do nájemního bytu v domě Bezručova 710/1, Letovice a pověřuje vedoucí finančního
odboru podpisem souhlasného stanoviska. [osobní údaj odstraněn]
2015-RM-29-61
Rada města schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na úklid sněhu okolo domu J. Haška
1095/14 a J. Haška 1096/16 pro zimní období roku 2015/2016 s panem [osobní údaj odstraněn]
2015-RM-29-62
Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podníkání,
jejímž předmětem je nájem prostoru v budově bez.č./č.o. postavené na pozemku p.č. 2526 o
výměře 28 m2.
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o možnosti vytápění nebytového
prostoru dle č. I pevnými palivy za současného splnění těchto podmínek:
• nájemce je povinen na vlastní náklady prodloužit komín nástavcem THERM a následně
doložit revizi komínu po provedené změně,
• nájemce je povinen předložit pojistnou smlouvu "Pojištění obecné odpovědnosti", která bude
obsahovat i pojištění škod způsobených v objektu, který je předmětem nájemní smlouvy.

2015-RM-29-63
Rada města schvaluje uzavřít Smlouvu o službách č. 1/2015 na služby: dodávka elektrické
energie do objektu budovy bez č.p. /č.o., postaveného na pozemku p.č. 2526 v katastrálním
území a obci Letovice, zapsáno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Boskovice, na LV č. 10001 (LIKUS) s firmou FERROKONT, s.r.o. se sídlem Česká
632/62, Letovice, dle přiloženého textu smlouvy.
2015-RM-29-64
Rada města schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v rámci působnosti
Města Letovice na sezonu 2015/2016.
2015-RM-29-65
Rada města bere na vědomí hospodaření města za období 1-9/2015 s následujícími výsledky:
- plnění na straně příjmů ve výši 98.379.977,82 Kč, tj. na 91,52 % oproti upravenému rozpočtu;
- plnění na straně výdajů ve výši 80.430.940,16 Kč, tj.na 59,74 % oproti upravenému rozpočtu;
- plnění financování ve výši 29.280.553,14 Kč.
2015-RM-29-66
Rada města schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 13/2015, která mění schválený
rozpočet na straně příjmů - navýšení o 558,7 tis. Kč, na straně výdajů - navýšení o 397,8 tis. Kč
a na straně financování - navýšení o 160,9 tis. Kč.
2015-RM-29-67
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit provedení rozpočtového
opatření č. 14/2015, které mění schválený rozpočet města na rok 2015 ve smyslu snížení příjmů
o 1.884,6 tis. Kč a současně snížení rozpočtu výdajů o 1.884,6 tis. Kč.
2015-RM-29-68
Rada města doporučuje po úpravách Zastupitelstvu města Letovice vydat Obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2015, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
2015-RM-29-69
Rada města bere na vědomí informace ke stížnosti rodiče žáka ZŠ Letovice od ČŠI a Školské
rady ZŠ Letovice.
2015-RM-29-70
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o
místních poplatcích.
2015-RM-29-71
Rada města bere na vědomí informace k technickému stavu vozidla Škoda Fabia, které používá
MP Letovice.

2015-RM-29-72
Rada města bere na vědomí pojištění na nové vozidlo MP Letovice (Dacia Duster).
2015-RM-29-73
Rada města bere na vědomí žádost ZUŠ Letovice o dotaci města na dopravu na mezinárodní
soutěže v roce 2016.
2015-RM-29-74
Rada města bere na vědomí žádost o převod majetku - splaškové kanalizace a vodovodního
řadu v lokalitě "Žlíbek - U Hájku II." do majetku Svazku VaK.

