USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Letovice konané 02. 02. 2016

2016-RM-34-1
Rada města schvaluje Organizační řád MKS Letovice s nabytím účinnosti a planosti ode dne 1.
3. 2016.
2016-RM-34-2
Rada města schvaluje Pracovní řád MKS Letovice s nabytím účinnosti a planosti ode dne 1. 3.
2016.
2016-RM-34-3
Rada města schvaluje Statut Letovického zpravodaje.
2016-RM-34-4
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku na provoz
příspěvkové organizaci MKS Letovice na kulturní činnost o 130.500,- Kč a na provoz knihovny
55.900,- Kč.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku na kulturní činnost
MKS Letovice ve výši 36 tis. Kč na finanční zajištění účasti mažoretek na zahraniční soutěži.
2016-RM-34-5
Rada města bere na vědomí záznam z metodické prohlídky Městské knihovny Letovice
provedené Moravskou zemskou knihovnou.
2016-RM-34-6
Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 2. 2. 2016.
2016-RM-34-7
Rada města bere na vědomí plnění úkolů technického odboru na schůzi Rady města Letovice
dne 2. 2. 2016.
2016-RM-34-8
Rada města bere na vědomí plnění úkolů odboru výstavby a ŽP a prodlužuje úkol 19/2015 do
29. února 2016.
2016-RM-34-9
Rada města bere na vědomí plnění úkolů tajemnice MěÚ k 2. 2. 2016.
2016-RM-34-10
Rada města bere na vědomí zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za
rok 2015.

2016-RM-34-11
Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o kontrolní činnosti za rok 2015.
2016-RM-34-12
Rada města schvaluje Plán kontrol na rok 2016.
2016-RM-34-13
Rada města schvaluje složení škodní komise pro rok 2016.
2016-RM-34-14
Rada města schvaluje přijetí dotace z EU ve výši 25.000,- EUR na projekt "Všechno o
Evropě".
2016-RM-34-15
Rada města schvaluje přijetí dotace z Jihomoravského kraje na financování služeb domova pro
seniory ve výši 558.750,- Kč a na financování služeb pečovatelské služby ve výši 66.600,- Kč.
2016-RM-34-16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování
sociálních služeb s Jihomoravským krajem, zastoupeným JUDr. Michalem Haškem,
hejtmanem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, na financování Pečovatelské služby ve výši
66,6 tis. Kč a na financování Domova pro seniory ve výši 558.750,- Kč.
2016-RM-34-17
Rada města odkládá žádost p. Karáska o dotaci města na další schůzi RM, kde bude provedeno
místní šetření a následně rozhodnutí.
2016-RM-34-18
Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout dotaci pro TJ SOKOL Letovice,
zastoupené Ing. Provazníkovou, se sídlem V Zahradách 1a, Letovice, na provoz sportovní haly
ve výši 450 tis. Kč a na provoz tenisové haly ve výši 50 tis. Kč.
2016-RM-34-19
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dotační smlouvy na poskytnutí
dotace v celkové výši 500 tis. Kč s TJ SOKOL Letovice, zastoupenou Ing. Provazníkovou, se
sídlem Letovice, V Zahradách 1a, dle předloženého textu smlouvy.
2016-RM-34-20
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku městu
Boskovice na financování služeb sociální prevence v roce 2016 ve výši 94.508,- Kč.
2016-RM-34-21
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o příspěvku na
financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do

Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2016 mezi městem Boskovice a
městem Letovice.
2016-RM-34-22
Rada města bere na vědomí předběžné informace o hospodaření města v období 1-12/2015.
2016-RM-34-23
Rada města schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 16/2015, kterými se navyšuje
rozpočet příjmů města o 5.408,30 tis. Kč a rozpočet financování o 5.408,30 tis. Kč.
2016-RM-34-24
Rada města schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 2/2016, která mění schválený
rozpočet na rok 2016: na straně příjmů navýšení o 1.300,9 tis. Kč, na straně výdajů navýšení o
1.395,5 tis. Kč, na straně financování snížení o 94,6 tis. Kč.
2016-RM-34-25
Rada města schvaluje odpisový plán Základní školy Letovice, příspěvkové organizace, na rok
2016 včetně Přílohy č. 1.
2016-RM-34-26
Rada města schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování VP_2016_627 s
OSA-Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Praha 6 Bubeneč, Čs. armády 20.
2016-RM-34-27
Rada města schvaluje změnu ve složení DIK č. 24 k provedení inventarizace v roce 2015.
2016-RM-34-28
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč na projekt ENERSOL 2016
Masarykově škole práce, příspěvkové organizaci, zastoupené Ing. Helenou Marešovou, se
sídlem Letovice, Tyršova 500/6.
2016-RM-34-29
Rada města schvaluje uzavření dotační smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč na
projekt ENERSOL s Masarykovou školou práce, příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing.
Helenou Marešovou, se sídlem Letovice, Tyršova 500/6.
2016-RM-34-30
Rada města schvaluje uvolnění části finanční záruky na stavbu "Regenerace panelového sídliště
U Zámku v Letovicích - 4. etapa" ve výši 50.000,- Kč + úrok.
2016-RM-34-31
Rada města souhlasí s uložením středotlaké plynovodní přípojky pro nákupní centrum
společnosti REALSANT, s.r.o., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, do pozemku p.č.
1641/18 v k.ú. Letovice, na kterém je zbudován chodník ve vlastnictví Města Letovice.

2016-RM-34-32
Rada města souhlasí se zbudováním demontovatelného přístřešku nad terasou na části pozemku
p.č. 252 v k.ú. Letovice nájemcem plochy panem [osobní údaj odstraněn]
2016-RM-34-33
Rada města schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu ocelokolny na pozemku p.č. 2594/4 v
k.ú. Letovice s Technickými službami Letovice, příspěvkovou organizací, Česká 1033/17, 679
61 Letovice.
2016-RM-34-34
Rada města schvaluje:
• smýcení 2 smrků před bytovým domem Na Čtvrtkách 1,3 na náklady obyvatel domu a
vytěžená dřevní hmota zůstane jako kompenzace nákladů,
• nekácet 6 ks vrb bílých na pravém břehu Třebětínky,
• pokácení 4 ks javorů mléč (č. 1, 3, 154, 155), které jsou v zámeckém parku v havarijním
stavu, za podmínky náhradní výsadby,
• provedení pouze nejnutnějšího ošetření odbornou firmou u vrby a skupinky javorů v parku
na Masarykově nám.
2016-RM-34-35
Rada města bere na vědomí přidělení bytu č. 1208 v DPS paní [osobní údaj odstraněn].
2016-RM-34-36
Rada města schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci z MPSV ČR na výkon sociální práce.
2016-RM-34-37
Rada města bere na vědomí informaci k připravované výzvě v oblasti IKT.
2016-RM-34-38
Rada města bere na vědomí zprávu o přípravě Katalogu řemesel na rok 2016.
2016-RM-34-39
Rada města bere na vědomí, aby tisk Katalogu řemesel a služeb města Letovice zajistila firma
Bělehrádek-Tiskárna Letovice.
2016-RM-34-40
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 129/164 - orná půda
o zapsané výměře 941 m2 v k.ú. Třebětín u Letovic včetně přípojky vody a kanalizace za
účelem výstavby rodinného domu, [osobní údaj odstraněn] za cenu 680,- Kč/m2 bez DPH, v
souladu s ujednáními uvedenými v textu kupní smlouvy schválené ZM dne 12. 3. 2009.
2016-RM-34-41
Rada města schvaluje pacht pozemku p.č. 410 - orná půda o výměře 1.967 m2 v k.ú. Podolí u
Míchova, [osobní údaj odstraněn] za cenu 700,- Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční

výpovědní dobou tak, aby skončil koncem pachtovního roku.
2016-RM-34-42
Rada města schvaluje pacht pozemku p.č. 592 - trvalý travní porost o výměře 6.145 m2 v k.ú.
Míchov u Boskovic, [osobní údaj odstraněn], za cenu 700,- Kč/ha/rok, na dobu určitou do 31.
12. 2016 s možností prodloužení na žádost.
2016-RM-34-43
Rada města bere na vědomí sdělení žadatelů [osobní údaj odstraněn] o odstoupení od podané
žádosti o prodej pozemku p.č. 129/166 - orná půda o zapsané výměře 1.010 m2 v k.ú. Třebětín
u Letovic.
2016-RM-34-44
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pachtu části pozemku p.č. 361/1 - ost. plocha o výměře
cca 49 m2 v k.ú. Letovice.
2016-RM-34-45
Rada města schvaluje revokaci usnesení RM č. 2016-RM-33-6 ze dne 21.1.2016 a doporučuje
ZM schválit vykoupení pozemků: část p.č. 1636 - zast. plocha a nádvoří o výměře cca 25 m2,
část p.č. 1637/2 - ost. plocha jiná plocha o výměře cca 221 m2 a část p.č. 1641/1 - ost. plocha
manipulační plocha o výměře cca 782 m2, vše v k.ú. Letovice, od spol. KOMPLETSTAV
Letovice, s.r.o., Vranová č.p. 1, za cenu 500,- Kč/m2 bez DPH, s rozvazovací podmínkou pro
město pro případ, že nebude realizována výstavba pozemní komunikace, kupní smlouva bude
uzavřena po vybudování pozemní komunikace na předmětných pozemcích v termínu do
31.12.2017. Nejprve bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní, dle přiloženého textu.
2016-RM-34-46
Rada města schvaluje revokaci usnesení RM č. 2016-RM-33-7 ze dne 21.1.2016 a doporučuje
zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku část p.č. 1641/37 - ost. plocha o výměře
cca 27 m2 v k.ú. Letovice, od spol. MAT-EL s.r.o., Letovice, Českobratrská 136/7, za cenu
500,- Kč/m2 bez DPH, s rozvazovací podmínkou pro město pro případ, že nebude realizována
výstavba pozemní komunikace, kupní smlouva bude uzavřena po vybudování pozemní
komunikace na předmětných pozemcích v termínu do 31. 12. 2017. Nejprve bude uzavřena
Smlouva o smlouvě budoucí kupní, dle přiloženého textu.
2016-RM-34-47
Rada města bere na vědomí informace o postupu při projednání darování id. podílů na
pozemcích na ul. Pražská (u PENNY).
2016-RM-34-48
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města Letovice na
období 2017-2020.
2016-RM-34-49
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit provedení rozpočtových
opatření č. 3/2016.

2016-RM-34-50
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit zapojení finanční úspory z
předešlých let v celkové výši 34.874.631,34 Kč a zapojení úspory hospodaření se
zaměstnaneckým fondem ve výši 81.350,31 Kč do hospodaření roku 2016.
2016-RM-34-51
Rada města bere na vědomí zánik nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 1001 [osobní údaj
odstraněn] v domě zvláštního určení (DPS), J. Haška 1082/12, Letovice, uzavřenou dne 22. 4.
2015 s paní [osobní údaj odstraněn] z důvodu úmrtí.
2016-RM-34-52
Rada města bere na vědomí zánik nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 1208 v domě
zvláštního určení (DPS), J. Haška 1082/12, Letovice, uzavřenou dne 17. 2. 2014 s paní [osobní
údaj odstraněn] z důvodu úmrtí.
2016-RM-34-53
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 1208 [osobní údaj
odstraněn] v DPS, J. Haška 1082/12, Letovice, s paní [osobní údaj odstraněn], ke dni 3. 2. 2016
dle předem schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-34-54
Rada města schvaluje přihlásit odběrné místo b.j. č. 12 v domě Tyršova 205/1, Letovice, k
dodávce elektřiny/sdružených službách elektřiny a plynu na fakturační adresu Město Letovice,
Masarykovo nám. 210/9, Letovice, k firmě E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice.
2016-RM-34-55
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu b.j. č. 7 v domě
Tyršova 205/1, [osobní údaj odstraněn] Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj
odstraněn], Letovice, na dobu určitou od 1. 2. do 29. 2. 2016 dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-34-56
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem městského bytu b.j. č. 18 v domě
Tyršova 205/1, Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn], Letovice, na dobu určitou od 1. 3. do
31. 12. 2016 dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-34-57
Rada města vydává po úpravách v souladu s ust. § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád rady města Letovice dle předloženého
materiálu.
2016-RM-34-58
Rada města schvaluje:
• podání žádosti o dotaci ve výši 20.000,- Kč z programu Jihomoravského kraje: Zdravá

•

•
•
•
•
•

města, obce a mikroregiony Jihomoravského kraje, na projekt: Letovice zdravé město - 2016.
Celkové náklady projektu cca 25.000,- Kč.
podání žádosti o dotaci ve výši 150.000,- Kč z programu Jihomoravského kraje: Podpora
rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016, dotační titul 1 - Podpora projektů v
oblasti kultury, na projekt vydání publikace 80. let města Letovice, celkové náklady cca
300.000,- Kč.
podání žádosti o dotaci ve výši 78.500,- Kč z programu Jihomoravského kraje pro
poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2016.
Celkové náklady projektu 109.300,- Kč.
podání žádosti o dotaci ve výši 50.000,- Kč z programu Jihomoravského kraje Podpora
památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016 na projekt: Historický kříž Na
Chlumské. Celkové náklady projektu cca 100.000,- Kč.
podání žádosti o dotaci ve výši 50.000,- Kč z programu Jihomoravského kraje Podpora
rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016, na projekt Vybavení dětského hřiště na ul. U
Koupaliště. Celkové náklady projektu cca 200.000,- Kč.
podání žádosti o dotaci ve výši 70.000,- Kč z programu Jihomoravského kraje Podpora
udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v
Jihomoravském kraji v roce 2016. Celkové náklady projektu cca 100.000,- Kč.
podání žádosti o dotaci ve výši cca 44.770,- Kč z programu Jihomoravského kraje na
zpracování územních plánů 2016 na projekt: Změny č. 5 ÚP Letovice - Plocha TO/v kompostárna na p.č. 792PK a 790PK v k.ú. Třebětín u Letovic. Celkové náklady projektu cca
89.540,- Kč.

2016-RM-34-59
Rada města schvaluje použití rozpočtovaných finančních prostředků pro obec Chlum dle
předloženého návrhu Osadního výboru Chlum.
2016-RM-34-60
Rada města schvaluje, aby se Město Letovice připojilo k mezinárodní kampani "Vlajka pro
Tibet" dne 10. 3. 2016.
2016-RM-34-61
Rada města bere na vědomí poděkování Oblastní Charity Blansko za pomoc při uskutečnění
"Tříkrálové sbírky 2016" v Letovicích.
2016-RM-34-62
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit Hodnotící zprávu o stavu místní
Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Letovice za rok 2015.
2016-RM-34-63
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit:
a) zúčastnit se všech pěti aktivit vyhlášených NSZM ČR Dne Země, Dne bez tabáku, Dnů bez
úrazů, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Dnů zdraví,
b) pořádání soutěže „Rozkvetlé Letovice 2016“,
c) Akční plán zlepšování místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město Letovice na rok 2016.

2016-RM-34-64
Rada města bere na vědomí informace k žádosti pí. Chládkové o dotaci města na misi do
Konga.
2016-RM-34-65
Rada města schvaluje změnu termínu zasedání zastupitelstva města z 22. 9. na 20. 9. 2016.
2016-RM-34-66
Rada města schvaluje zadání projektové dokumentace na rekonstrukci domu Tyršova 1.

