USNESENÍ
z 53. schůze Rady města Letovice konané 29. 11. 2016

2016-RM-53-1
Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 29. 11. 2016.
2016-RM-53-2
Rada města bere na vědomí plnění úkolů technického odboru k 29. 11. 2016.
2016-RM-53-3
Rada města bere na vědomí plnění úkolů odboru výstavby a ŽP k 29. 11. 2016.
2016-RM-53-4
Rada města schvaluje plnění úkolů uložených RM Letovice tajemnici MěÚ.
2016-RM-53-5
Rada města schvaluje vyřazení majetku Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19, okres
Blansko, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací hodnotě 87.945,36 Kč, dle písemného
materiálu.
2016-RM-53-6
Rada města schvaluje přijetí hmotného daru Centrem sociálních služeb města Letovice,
zastoupeným Ing. Ivo Kubínem, se sídlem Letovice, J. Haška 1082/12, v hodnotě 5 tis. Kč.
2016-RM-53-7
Rada města schvaluje odpisový plán organizace Technické služby Letovice, příspěvkové
organizace, ve výši 1.444.499,- Kč.
2016-RM-53-8
Rada města schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby
Letovice ve výši 62.920,- Kč.
2016-RM-53-9
Rada města schvaluje přijmout finanční dar ve výši 40 tis. Kč a hmotné dary v celkové výši
15.484,- Kč od organizace Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s., zastoupené Ing. Jiřím
Bezděkem, se sídlem Brno - Sever, Zubatého 685/1, IČ 01905872.
2016-RM-53-10
Rada města schvaluje uzavřít Darovací smlouvu o přijetí finančního daru v hodnotě 40 tis. Kč a
hmotných darů v hodnotě 15.484,- Kč s organizací Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s.,
zastoupenou Ing. Jiřím Bezděkem, se sídlem Brno - Sever, Zubatého 685/1, IČ: 01905872.

2016-RM-53-11
Rada města schvaluje v souladu s platnou Smlouvou o dílo ze dne 28. 1. 2011, ve znění
pozdějších dodatků, uvolnění záruky ve výši 100 tis. Kč + výnosové úroky firmě HOLCNER DOPRAVA, se sídlem Lysice, Štěchov 37, IČ: 27756173.
2016-RM-53-12
Rada města schvaluje uzavřít Kupní smlouvu na prodej 20 ks replik stejnokrojů rakouskouherské armády za cenu 80 tis. Kč včetně DPH s Českou republikou - Ministerstvem obrany, se
sídlem Praha 6, Tychonova 221/1, IČO 60162694, dle textu smlouvy.
2016-RM-53-13
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení Smlouvy o podmínkách
realizace bytové výstavby, uzavřené dne 18. 5. 2000 s panem [osobní údaj odstraněn], a převod
práv z této smlouvy vyplývajících na pana [osobní údaj odstraněn].
2016-RM-53-14
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kalkulaci a rozúčtování skutečných
nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2015 ve výši 577,06 Kč na
občana, dle předloženého písemného materiálu.
2016-RM-53-15
Rada města bere na vědomí žádost Ing. Jiřího Chromého, se sídlem Brno, Bořetická 11, IČ
15184544, o finanční příspěvek na vydání knihy "Putování nejen jižní Angolou".
2016-RM-53-16
Rada města bere na vědomí hospodaření města za období 1-10/2016 s následujícími výsledky:
- plnění rozpočtu na straně příjmů ve výši 106.832.374,91 Kč, tj. 97,29 %;
- plnění rozpočtu na straně výdajů ve výši 91.882.298,13 Kč, tj. 66,94 %;
- plnění rozpočtu financování ve výši 31.995.094,67 Kč.
2016-RM-53-17
Rada města doporučuje zastupitelstvu Města Letovice schválit znění dodatku č. 1 ke smlouvě
uzavřené mezi Městem Letovice a společností Porr a.s. dne 14. 7. 2016 na stavební práce
"Vodovod a kanalizace v ul. Halasova, Letovice".
2016-RM-53-18
Rada města schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 20/2016, která mění schválený
rozpočet na rok 2016:
-na straně rozpočtu příjmů navýšení o 823,7 tis. Kč;
-na straně rozpočtu výdajů navýšení o 676,8 tis. Kč;
-na straně rozpočtu financování snížení o 146,9 tis. Kč.
2016-RM-53-19
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtových opatření č.
21/2016, která mění schválený rozpočet na rok 2016:

-na straně rozpočtu výdajů snížení o 4.368,2 tis. Kč;
-na straně rozpočtu financování navýšení o 4.368,2 tis. Kč.
2016-RM-53-20
Rada města neschvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2016 uzavřené mezi
Městem Letovice a DATmoLUX a.s. na provedení defektoskopických zkoušek stožárů
veřejného osvětlení.
2016-RM-53-21
Rada města odkládá žádost společnosti DEVELOPMENT Minářová s.r.o. na další schůzi RM.
2016-RM-53-22
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Změnu č. 4 Územního plánu Letovice.
2016-RM-53-23
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku městu
Boskovice na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství pro rok
2017 ve výši 96.911,- Kč.
2016-RM-53-24
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 2017 s Městem Boskovice,
zastoupeným Bc. Hanou Nedomovou, se sídlem Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2.
2016-RM-53-25
Rada města souhlasí se zapracováním navržených částek pro poskytovatele sociálních služeb
Diakonie ČCE - středisko Brno do rozpočtu města na rok 2017 na zajištění služeb sociální péče
centrum denních služeb a chráněného bydlení.
2016-RM-53-26
Rada města neschvaluje dar pro Městskou správu sociálních služeb Boskovice na sociální
služby poskytované tímto zařízením.
2016-RM-53-27
Rada města bere na vědomí vyjádření Sboru pro občanské záležitosti k aktivitám při jubileích a
vítání občánků.
2016-RM-53-28
Rada města schvaluje odložit v souvislosti s legislativními změnami zákona o obcích v
návaznosti na občanský zákoník a zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
projednávání prodeje pozemku p.č. 129/166 v k.ú. Třebětín u Letovic.

2016-RM-53-29
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene umožňujícího využití zatížené nemovitosti za
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu - kabel NN v souvislosti se
stavbou „Letovice, ul. Na Kopečku, příp NN Bílek“ na pozemku města p.č. 1553/1 k.ú.
Letovice, za předpokládanou jednorázovou cenu 1.000,- Kč bez DPH, pro oprávněného E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, nejprve bude uzavřena budoucí
smlouva.
2016-RM-53-30
Rada města bere na vědomí informace o jednání ve věci užívání pozemku p.č. 338/12 v k.ú.
Trávník u Kladorub a návrh uživatele na mimosoudní narovnání vlastnických práv.
2016-RM-53-31
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pachtu p.č. 338/12 v k.ú. Trávník u Kladorub.
2016-RM-53-32
Rada města schvaluje uzavření Dohody o úhradě nájemného, která bude uzavřena se „Svazkem
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, Boskovice, 17. listopadu 138/14, předmětem je úhrada
nájemného zaplaceného městem paní [osobní údaj odstraněn], z důvodu nájmu pozemků
ochranného pásma vodního zdroje Andělka, text Dohody je přílohou.
2016-RM-53-33
Rada města schvaluje vyhlásit záměr pachtu pozemk v k.ú. Zboněk, Trávník u Kladorub,
Podolí u Míchova, Třebětín u Letovic, Slatinka, Kladoruby, Meziříčko u Letovic, Kochov,
Letovice, Novičí, Babolky a Chlum u Letovic, dle předloženého přiloženého seznamu.
2016-RM-53-34
Rada města bere na vědomí zveřejněný návrh rozpočtu města na rok 2017.
2016-RM-53-35
Rada města schvaluje vzor textu smlouvy na nájem nebytového prostoru v domě Tyršova
205/1, Letovice.
2016-RM-53-36
Rada města schvaluje nájem nebytového prostoru v domě Tyršova 205/1, Letovice, (půdní
prostor) za cenu 25,90 Kč/m2/měs.
2016-RM-53-37
Rada města neschvaluje uzavřít smlouvu na nájem nebytového prostoru s paní [osobní údaj
odstraněn] Letovice, z důvodu ukončení nájemní smlouvy na byt č. 9 v domě Tyršova 205/1,
Letovice, ke dni 31. 10. 2016.

2016-RM-53-38
Rada města schvaluje uzavřít smlouvu na nájem nebytového prostoru (půdní prostor 15 m2) se
slečnou [osobní údaj odstraněn], Letovice, z důvodu uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v
domě Tyršova 205/1, Letovice, dle schváleného textu smlouvy na období od 1. 1. 2017 - 31. 3.
2017.
2016-RM-53-39
Rada města schvaluje uzavřít smlouvu na nájem nebytového prostoru (půdní prostor 11,05m2)
v domě Tyršova 205/1, Letovice, s paní [osobní údaj odstraněn], bytem Tyršova 205/1,
Letovice, dle schváleného textu smlouvy na období od 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017.
2016-RM-53-40
Rada města schvaluje uzavřít smlouvu na nájem nebytového prostoru (půdní prostor 15,05 m2)
v domě Tyršova 205/1, Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn], bytem Tyršova 205/1,
Letovice, dle schváleného textu smlouvy na období od 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017.
2016-RM-53-41
Rada města schvaluje uzavřít smlouvu na nájem nebytového prostoru (půdní prostor 15,75 m2)
v domě Tyršova 205/1, Letovice, s paní [osobní údaj odstraněn], bytem Tyršova 205/1,
Letovice, dle schváleného textu smlouvy na období od 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017.
2016-RM-53-42
Rada města schvaluje uzavřít smlouvu na nájem nebytového prostoru (půdní prostor 13,81 m2)
v domě Tyršova 205/1, Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn] bytem Tyršova 205/1,
Letovice, dle schváleného textu smlouvy na období od 1. 1. 2017 - 31. 3. 2017.
2016-RM-53-43
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu b. j. č. 1 v domě
Tyršova 205/1, Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn] , Letovice, na dobu určitou od 1. 1.
2017 do 31. 3. 2017 dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-53-44
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu b. j. č. 7 [osobní
údaj odstraněn] v domě Tyršova 205/1, Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn] , Letovice,
na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-53-45
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu b. j. č. 11 [osobní
údaj odstraněn] v domě Tyršova 205/1, Letovice, s paní [osobní údaj odstraněn] , Letovice, na
dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-53-46
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu b. j. č. 2 v domě
Tyršova 205/1, Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn] Letovice, na dobu určitou od 1. 1.
2017 do 30. 6. 2017 dle schváleného vzoru smlouvy.

2016-RM-53-47
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu b. j. č. 14 v domě
Tyršova 205/1, Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn], Letovice, na dobu určitou od 1. 1.
2017 do 30. 6. 2017 dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-53-48
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu b. j. č. 18 [osobní
údaj odstraněn] v domě Tyršova 205/1, Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn], Letovice,
na dobu neurčitou dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-53-49
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu b j. č. 9 v domě
Tyršova 205/1, Letovice, se slečnou [osobní údaj odstraněn], Letovice, na dobu určitou od 1. 1.
2017 do 31. 3. 2017 dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-53-50
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu na adrese U
koupaliště 1111/1A, Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn], Letovice na dobu určitou od 1.
1. 2017 do 31. 3. 2017 dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-53-51
Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem městského bytu na adrese U
koupaliště, Letovice, s panem [osobní údaj odstraněn], Letovice, na dobu určitou od 1. 1. 2017
do 31. 3. 2017 dle schváleného vzoru smlouvy.
2016-RM-53-52
Rada města schvaluje uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s firmou E.ON
Energie, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 26078201, DIČ:
CZ26078201 v nebytovém prostoru Tyršova 490/10, Letovice na dobu určitou od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017 dle předloženého textu smlouvy.
2016-RM-53-53
Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy p. Lubomíra Chaloupky, bytem
Bártova 82/12, Letovice, na pronájem části nebytových prostor na adrese Pod Kostelem 96/1,
Letovice, dnem 31. 12. 2016.
2016-RM-53-54
Rada města schvaluje po úpravách Plán schůzí Rady města Letovice na I. pololetí 2017.
2016-RM-53-55
Rada města bere na vědomí informace o investičních akcích města v roce 2016.
2016-RM-53-56
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění úkolů v místních částech města.

2016-RM-53-57
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016,
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Letovice, dle
předloženého materiálu.
2016-RM-53-58
Rada města bere na vědomí informaci o dopadu zákona č. 186/2016 o hazardních hrách na
platnost Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných
her.
2016-RM-53-59
Rada města bere na vědomí přípravu Plnění usnesení ZM Letovice na zasedání dne 14. 12.
2016.
2016-RM-53-60
Rada města rozhodla zamítnout vzhledem k opakovaným negativním stanoviskům dotčených
orgánů a z důvodu nehospodárnosti, aby se město podílelo na zajištění a úhradě odborné studie
k vyřešení dopravní situace v lokalitě Písečná.
2016-RM-53-61
Rada města schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Podolí - Krajská silnice III/37418,
PĚŠÍ KOMUNIKACE“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82
Brno, IČO: 70888337, zastoupeným na základě pověření ze dne 1. 6. 2012 Ing. Petrem
Benešem, vedoucím odboru majetkového Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dle
předloženého návrhu.

