USNESENÍ
ze 40. schůze Rady města Letovice konané 14. 06. 2016

2016-RM-40-1
Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 14. 6. 2016.
2016-RM-40-2
Rada města bere na vědomí plnění úkolů technického odboru na schůzi Rady města Letovice
dne 14. 6. 2016.
2016-RM-40-3
Rada města bere na vědomí plnění úkolů odboru výstavby a ŽP ke dni 14. 6. 2016.
2016-RM-40-4
Rada města bere na vědomí plnění úkolů tajemnice MěÚ ke dni 14. 6. 2016.
2016-RM-40-5
Rada města bere na vědomí informaci k výzvě č. 28 Specifické informační a komunikační
systémy II.
2016-RM-40-6
Rada města schvaluje poskytnout dotaci Základní odborové organizaci OS státních orgánů a
organizací při Městském úřadu Letovice, zastoupenou předsedou Jaroslavem Halatou, se sídlem
Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, IČ 62077813, ve výši 40 tis. Kč na činnost organizace.
2016-RM-40-7
Rada města schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice se
Základní odborovou organizací OS státních orgánů a organizací při Městském úřadu Letovice,
zastoupenou předsedou Jaroslavem Halatou, se sídlem Letovice, Masarykovo náměstí 210/19,
IČ 62077813, na poskytnutí dotace ve výši 40 tis. Kč na činnost organizace, dle textu smlouvy.
2016-RM-40-8
Rada města schvaluje zamítnout Žádost o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu
Města Letovice na vydání publikace podanou Katolickou Besedou Letovice z. s., zastoupeným
Ing. Jozefem Gabarikem, se sídlem Letovice, Pod kostelem 97/3, IČ 65340051, z důvodu
nedoložení požadovaných příloh k žádosti o dotaci.
2016-RM-40-9
Rada města schvaluje zamítnout Žádost o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu
Města Letovice podanou Katolickou Besedou Letovice z. s., zastoupeným Ing. Jozefem
Gabarikem, se sídlem Letovice, Pod kostelem 97/3, IČ 65340051, na kulturní vystoupení v
areálu "Hasičárna" z důvodu zrušení kulturní akce ze strany žadatele.

2016-RM-40-10
Rada města uděluje výjimku z počtu žáků Mateřské škole Letovice, Čapkova 802/10, okres
Blansko, příspěvkové organizaci, u dvou tříd na počet žáků 25 v každé jednotlivé třídě pro
školní rok 2016/2017.
2016-RM-40-11
Rada města schvaluje podání žádosti v programu MŠMT "Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.", Mateřskou školou Letovice, Čapkova
802/10, okres Blansko, příspěvkovou organizací.
2016-RM-40-12
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Centra
sociálních služeb města Letovice, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 7. 2016.
2016-RM-40-13
Rada města schvaluje přijmout finanční dary od fyzických osob nepodnikatelů v hodnotě
17.045,- Kč, finanční dar v hodnotě 3 tis. Kč od firmy Novatisk, se sídlem Blansko, Pražská
1602/7, a věcný dar v hodnotě 1.000,- Kč Centrem sociálních služeb města Letovice,
příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Ivo Kubínem, se sídlem Letovice, J. Haška 12, PSČ
679 61.
2016-RM-40-14
Rada města bere na vědomí informace ředitele Centra sociálních služeb města Letovice,
příspěvkové organizace, Ing. Ivo Kubína o hodnocení v rámci projektu "Značka kvality v
sociálních službách".
2016-RM-40-15
Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městským kulturním střediskem Letovice,
příspěvkovou organizací, a Mateřskou školou Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko,
příspěvkovou organizací, na období od 27. 6. 2016 do 30. 11. 2016.
2016-RM-40-16
Rada města schvaluje přijmout dotaci na realizaci projektu "Vybudování odpočinkové zóny v
zámeckém parku" ve výši 250 tis. Kč od Jihomoravského kraje, zastoupeného JUDr. Michalem
Haškem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82, IČ 70888337.
2016-RM-40-17
Rada města schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
realizaci projektu "Vybudování odpočinkové zóny v zámeckém parku" ve výši 250 tis. Kč s
Jihomoravským krajem, zastoupeným JUDr. Michalem Haškem, se sídlem Brno, Žerotínovo
nám. 449/3, PSČ 601 82, IČ 70888337.

2016-RM-40-18
Rada města schvaluje přijmout dotaci na restaurování křížku "Na Chlumské" ve výši 45 tis. Kč
od Jihomoravského kraje, zastoupeného JUDr. Michalem Haškem, se sídlem Brno, Žerotínovo
nám. 449/3, PSČ 601 82, IČ 70888337.
2016-RM-40-19
Rada města schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
restaurování křížku "Na Chlumské" ve výši 45 tis. Kč s Jihomoravským krajem, zastoupeným
JUDr. Michalem Haškem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám.449/3, PSČ 601 82, IČ 70888337.
2016-RM-40-20
Rada města schvaluje přijmout dotaci na realizaci projektu "Zkvalitnění služeb MKS Turistického informačního centra Letovice v roce 2016 ve výši 30 tis. Kč od Jihomoravského
kraje, zastoupeného JUDr. Michalem Haškem, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ
601 82, IČ 70888337.
2016-RM-40-21
Rada města schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
realizaci projektu "Zkvalitnění služeb MKS - Turistického informačního centra Letovice v roce
2016" ve výši 30 tis. Kč s Jihomoravským krajem, zastoupeným JUDr. Michalem Haškem, se
sídlem Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82, IČ 70888337.
2016-RM-40-22
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Letovice ze dne 19. 2. 2016, s TJ SOKOL LETOVICE, z.
s., zastoupeným Mgr. Petrem Novotným, se sídlem Letovice, V zahradách 831/1A, IČ
43420958, dle předloženého textu dodatku č. 1.
2016-RM-40-23
Rada města schvaluje dodavatele akce "Ocelokolna na p.č. 2594/4 v k.ú. Letovice" firmu
Letostav spol. s r.o. Letovice, Nádražní 12, 679 61 Letovice za cenu 1.110.417,- Kč včetně
DPH.
2016-RM-40-24
Rada města schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo mezi Technickými službami Letovice,
příspěvkovou organizací, a Letostav spol. s r.o. Letovice, Nádražní 12, 679 61 Letovice, na
realizaci akce "Ocelokolna na p.č. 2594/4 v k.ú. Letovice" v celkové hodnotě 1.110.417,- Kč
včetně DPH.
2016-RM-40-25
Rada města bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Technické služby Letovice,
příspěvkové organizace, o schválení pronájmu areálu koupaliště za účelem konání kulturní akce
"FESTIVAL 3+1".

2016-RM-40-26
Rada města schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 11/2016, která mění schválený
rozpočet na rok 2016:
- na straně příjmů - navýšení o 1.508,8 tis. Kč
- na straně výdajů - navýšení o 529,5 tis. Kč
- na straně financování - navýšení o 979,3 tis. Kč.
2016-RM-40-27
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 12/2016, která
mění schválený rozpočet na rok 2016:
- navýšení rozpočtu příjmů o 1.000 tis. Kč;
- navýšení rozpočtu výdajů o 5.994,8 tis. Kč;
- snížení rozpočtu financování o 4.994,8 tis. Kč.
2016-RM-40-28
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Letovice schválit v souladu s § 3 zákona č.
250/2000 Sb., rozpočtový výhled města na období let 2017-2020.
2016-RM-40-29
Rada města schvaluje zavedení platebních terminálů na pokladnu MěÚ Letovice a pro
Městskou policii Letovice.
2016-RM-40-30
Rada města schvaluje prodej vozidla Š Fabia Combi CEBKYX01 panu [osobní údaj
odstraněn], za cenu 45 tis. Kč.
2016-RM-40-31
Rada města schvaluje výpůjčku 3 ks lustrů ze sálu ZUŠ Letovice do Zámku Letovice.
2016-RM-40-32
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z JmK na pěstební činnost v rámci hospodaření v
lesích města Letovice.
2016-RM-40-33
Rada města bere na vědomí Smlouvu se společností ELEKON, s.r.o, Brněnská 15, 682 01
Vyškov, na dodávku exteriérových hodin za cenu 99.030,- Kč bez DPH.
2016-RM-40-34
Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora odpadů Města
Letovice s Obcí Křetín.

2016-RM-40-35
Rada města schvaluje přidělení zakázky „Stavební úpravy mateřské školy Letovice,
Třebětínská 28/19“ uchazeči: Letostav spol. s.r.o., Nádražní 12, 679 61 Letovice, za cenu
9.394.782,- Kč včetně DPH.
2016-RM-40-36
Rada města schvaluje přidělení zakázky „Oprava místní komunikace v ul. Na Kopečku"
uchazeči: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, za cenu 2.566.369- Kč včetně DPH.
2016-RM-40-37
Rada města schvaluje přidělení zakázky „Komunikační úpravy v lokalitě ul. Komenského, J.
Haška a Zámecká" uchazeči: EKOTERM CZ, s..r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice, ve variantě
bez SO 02.2 za cenu 3.110.956,464,- Kč včetně DPH.
2016-RM-40-38
Rada města schvaluje přidělení zakázky „Letovice, ul. Pražská - oprava chodníků pro pěší - 1.
etapa" uchazeči: HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 97, 679 61 Letovice, za cenu 895.142,- Kč včetně
DPH.
2016-RM-40-39
Rada města schvaluje jako dodavatele akce „Vodovod a kanalizace v ul. Halasova, Letovice“
společnost PORR a.s., IČ: 43005560, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10. Cena
stavby pro Město Letovice činí včetně DPH 2.400.334.14,- Kč.
2016-RM-40-40
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo se společností PORR a.s., IČ:
43005560, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, na realizaci akce „Vodovod a
kanalizace v ul. Halasova, Letovice“.
2016-RM-40-41
Rada města schvaluje zrušení usnesení č. RM-2016-35-59 o vykoupení pozemků v celém
rozsahu.
2016-RM-40-42
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemku p.č. 2353/5 - ost.
plocha o výměře 25 m2 a vykoupení části pozemku p.č. 2353/4 - dle GP nový pozemek p.č.
2353/6 - ost. plocha o výměře 8 m2, vše v k.ú. Letovice (na pozemcích se nachází zpevněný
nájezd na komunikaci) od [osobní údaj odstraněn], za cenu 1,- Kč/m2.
2016-RM-40-43
Rada města schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 211/2, 213 a 244 v k.ú. Sasina a zřízení věcného
břemene služebnosti umožňující využití zatížených nemovitostí spočívající ve zřízení,
provozování, údržbě a opravách vedení vodovodu v souvislosti se stavbou „vodovod Sasina Svitávka“ na pozemcích města p.č. 211/2, 213 a 244 v k.ú. Sasina, za předpokládanou
jednorázovou cenu 2.707,50 Kč bez DPH, pro oprávněného Městys Svitávka, Svitávka,

Hybešova 166, nejprve bude uzavřena budoucí smlouva, dle přiloženého textu.
2016-RM-40-44
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 2675 - ost. plocha o
výměře 12 m2 (užíváno jako zahrádka), p.č. 1387/2 - zast. plocha a nádvoří o výměře 10 m2
(pozemek zastavěný budovou Soudkových č.p. 224) a p.č. 2676 - ost. plocha o výměře 1 m2 do
spoluvlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], každému podíl ve výši id. 1/2, za celkovou cenu
50,- Kč/m2 bez DPH, text smlouvy je přílohou.
2016-RM-40-45
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí prodej pozemků, na které je
uplatněn restituční nárok p.č. 1387/3 - zast. plocha a nádvoří o výměře 48 m2 (pozemek
zastavěný budovou [osobní údaj odstraněn] bez č.p. a č.e.), p.č. 1388 - zahrada o výměře 63 m2,
p.č. 1389 - zahrada o výměře 165 m2, p.č. 2673 - ost. plocha o výměře 32 m2 (užíváno jako
dvorek) a p.č. 2674 - ost. plocha (pozemek nad budovou [osobní údaj odstraněn]) do
spoluvlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], každému podíl ve výši id. 1/2, za celkovou cenu
50,- Kč/m2 bez DPH. Ve věci těchto pozemků bude nejprve uzavřena budoucí kupní smlouva,
jejíž plnění tj. možnost města převést pozemky, bude podmíněno v návaznosti na rozhodnutí o
restitučním nároku p. [osobní údaj odstraněn] a bude obsahovat přechod práv na právní
nástupce budoucích kupujících a budoucího prodávajícího, text budoucí smlouvy je přílohou.
2016-RM-40-46
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení Smlouvy o podmínkách
realizace bytové výstavby uzavřené dne 10. 5. 2000 s panem [osobní údaj odstraněn]. Práva z
této smlouvy nabyli Usnesením Okresního soudu v Blansku ve věci pozůstalosti manž. [osobní
údaj odstraněn], a to ke dni 31. 7. 2016 a převod práv z této smlouvy na paní [osobní údaj
odstraněn] ke dni 1. 8. 2016.
2016-RM-40-47
Rada města bere na vědomí žádost p. [osobní údaj odstraněn] o narovnání vlastnických vztahů
k pozemku p.č. 338/12 v k.ú. Trávník u Kladorub.
2016-RM-40-48
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti umožňující využití zatížené
nemovitosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního
vedení v souvislosti se stavbou „16010-034995 016816 OC Letovice_MK“, na pozemku města
p.č. 1683/11 v k.ú. Letovice, za předpokládanou jednorázovou cenu 1.500,- Kč bez DPH, pro
oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, Olšanská 6, nejprve bude
uzavřena budoucí smlouva, dle přiloženého textu.
2016-RM-40-49
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení Smlouvy o podmínkách
realizace bytové výstavby, uzavřené dne 26. 3. 2015 s panem Ladislavem Hynkem, bytem
Letovice, Průchodní 1001/2, a to ke dni 31. 7. 2016 a převod práv z této smlouvy na paní Marii
Holkovou, bytem Letovice, Brněnská 618/13, ke dni 1. 8. 2016.

2016-RM-40-50
Rada města schvaluje ukončit nájemní smlouvu dohodou na nájem nebytových prostor v
objektu DPS J. Haška 1082/12, Letovice, s paní MUDr. Julii Bajerovou, bytem Komenského 4,
Letovice, ke dni 31. 8. 2016.
2016-RM-40-51
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově s číslem
popisným č. p. 1082, která je součástí pozemku p. č. 366/13, 366/37 v katastrálním území
Letovice, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, a obci Letovice o ploše 69,79 m2 na adrese DPS, J.
Haška 1082/12, Letovice.
2016-RM-40-52
Rada města schvaluje ukončit nájemní smlouvu dohodou s p. [osobní údaj odstraněn] Letovice,
na b. j. č. 2 v domě Tyršova 205/1, Letovice, ke dni 30. 6. 2016 z důvodu změny bydliště.
2016-RM-40-53
Rada města bere na vědomí seznam žádostí na volný byt č. 2 v domě Tyršova 205/1, Letovice.
2016-RM-40-54
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu b. j. č. 7 v domě
Tyršova 205/1, Letovice, s p. [osobní údaj odstraněn], Letovice, na dobu určitou od 1. 7. 2016
do 31. 7. 2016, dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-40-55
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu b. j. č. 1 v domě
Tyršova 205/1, Letovice, s p. [osobní údaj odstraněn], Letovice, na dobu určitou od 1. 7. 2016
do 30. 9. 2016, dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-40-56
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu b. j. č. 11, Tyršova
205/1, Letovice, s paní [osobní údaj odstraněn], Letovice, na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 31.
7. 2016 dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-40-57
Rada města schvaluje záměr na pronájem části nebytových prostor v budově s číslem popisným
č. p. 205, které jsou součástí pozemku p. č. 1312/1, 1312/2 v katastrálním území Letovice,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Boskovice, a obci Letovice o ploše 271 m2 na adrese Tyršova 205/1,
Letovice.
2016-RM-40-58
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění úkolů na místních částech města vzešlých ze
schůzí s občany.

2016-RM-40-59
Rada města schvaluje Plán schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na II. pololetí
2016.
2016-RM-40-60
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o
ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství dle předloženého
materiálu.
2016-RM-40-61
Rada města schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o zajištění uměleckého výkonu s Matyášem
Novákem, zastoupeným společností Roman Janků Management s.r.o., se sídlem: V Polích 147,
281 71 Rostoklaty, IČ: 03639941, dle předloženého materiálu.
2016-RM-40-62
Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce a následném darování s Mikroregionem Letovicko,
Masarykovo nám. 210/19, 679 61 Letovice, IČ: 70844160, dle předloženého materiálu.
2016-RM-40-63
Rada města bere na vědomí přípravu Plnění usnesení zastupitelstva města na zasedání 30. 6.
2016.
2016-RM-40-64
Rada města bere na vědomí žádost společnosti H-FLOOR s.r.o. o povolení prodloužení
provozní doby předzahrádky u kavárny v objektu Družstevní 2.
2016-RM-40-65
Rada města bere na vědomí žádost Diakonie Broumov, sociální družstvo, o uspořádání sbírky
ošacení a potřeb do domácnosti na území města Letovice.
2016-RM-40-66
Rada města bere na vědomí žádost občanské aliance Referendum 2016 o dotaci města.
2016-RM-40-67
Rada města schvaluje zástupce města na družební návštěvě v Köbányi (Maďarsko) ve dnech
24. - 26. června 2016: Vladimír Stejskal, Ing. Jiří Palbuchta.
2016-RM-40-68
Rada města bere na vědomí účast 10 žáků Základní školy Letovice na mezinárodním táboře v
Balatonlelle (Maďarsko) ve dnech 8. - 14. srpna 2016 s pedagogickým dozorem.
2016-RM-40-69
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přepracovaný Plán rozvoje města
Letovice na období 2016 - 2023.

2016-RM-40-70
Rada města schvaluje doplnění programu zastupitelstva města 30. 6. 2016 o č. 4 Plán rozvoje
města Letovice na období 2016 - 2023.
2016-RM-40-71
Rada města schvaluje neposkytovat plochu štítové zdi ZUŠ Letovice k reklamě.
2016-RM-40-72
Rada města bere na vědomí informace z jednání se zástupcem Keltoi Letovice.

