Rada města Letovice na své schůzi 4. června 2012

projednala:

1. Odpověď odboru výstavby a ŽP MěÚ Letovice na žádost spol. PRAŽSKÁ KOMISNÍ,
spol. s r.o., spočívající v záměru rozšíření ubytovacích kapacit u ubytovny Brahmsova
2/570 v Letovicích s tím, že v případě vedení územního řízení o umístění stavby,
nebude Město Letovice, jakožto účastník řízení s umístěním stavby souhlasit,
především pak vzhledem k rozporu se stávající územně plánovací dokumentací města
Letovice.
2. Přidělení bytu 1102 v DPS v CSSML.
3. Předložený materiál ohledně přípravy na odkup části pozemků v lokalitě Žlíbek.
4. Nabídku společnosti MK Letecká fotografie na pořízení leteckého pohledu na město
Letovice, včetně propojení s virtuální prohlídkou vybraných lokalit.
5. Informaci odborného lesního hospodáře o krádeži dvou vzrostlých smrků z majetku
města.
6. Předběžný výsledek hospodaření města za období 1-4/2012 plnění příjmů na 30,74 %
(28.958.486,58 Kč), příjmy fondů 131.677,30 Kč a plnění výdajů na 20,4%
(19.660.116,84 Kč), výdaje fondů 119.801,- Kč, v doplňkové činnosti s byt. a nebyt.
prostorami ve výši 115.491,72 Kč.
7. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtových opatření
č. 4.
8. Rada města jmenovala Ing. Lucii Bouskovou, Boskovice, vedoucí finančního odboru
MěÚ Letovice s účinností od 11. 6. 2012 se zkušební dobou v délce 6-ti měsíců.
9. Rada města schválila:
• udělení plné moci JUDr. Kateřině Šálkové, AK, nám. Jiřího z Poděbrad 1554/6,
Praha 3 - Vinohrady (firma FIPEG), k soudnímu vymáhání pohledávky,
• provozovatele prodejního stánku v areálu letního koupaliště v Letovicích v letní
sezoně 2012 společnost MON – EST Brno, s.r.o., Štefánikova 50, Brno, Nájemní
smlouva bude uzavřena s TS Letovice.,
• nezahajovat práce na přípravě žádosti o dotaci na zřízení kompostárny,
• změnu v Organizačním schématu Centra sociálních služeb města Letovice,
příspěvková organizace – domov pro seniory s účinností od 5. 6. 2012,
• Smlouvu s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském
kraji v roce 2012 ve výši 45.700,- Kč,
• Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností EKOTERM s.r.o., Letovice, na opravu
místní komunikace v ulici J. Haška,
• Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou HBH Projekt, s.r.o., Kabátníkova 216/5, Brno,
na projektovou dokumentaci akce "Cyklostezka Letovice, Zboněk – Letovice“,
• Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Ing. Filip Haška – XXSmall atelier,
Jungmannova 74, Tišnov, na zpracování vyhledávací studie „cyklotrasy Letovice –
Skrchov“,
• Smlouvu se společností Geodes, v.o.s., Česká 143, Jablonné nad Orlicí, na
zaměření kanalizací v místních částech,
• Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace akce „Letovice, ul. Bezručova zpracování PD na opravu místní komunikace“ s firmou Ing. Jiří Šerek, Josefy
Faimonové 14, Brno,
• výměnu hladinových čidel v kašnách na hřbitově v Letovicích,
• odstranění bodu veřejného osvětlení z domu A. Krejčího č. 17 bez dalšího umístění,

• udělit souhlas s čerpáním prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace
ZŠ Letovice na renovaci sportovní podlahy tělocvičny,
• změnu účelu čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace MKS Letovice –
zakoupení notebooku a osvětlovací aparatury,
• konečné vyřazení odepsaných pohledávek za roky 2002 – 2005 z evidence,
• vyřazení odepsaných pohledávek za roky 2003-2005 z podrozvahové evidence,
• vyřazení majetku a odprodej vyřazeného majetku dle předloženého návrhu,
• provedení rozpočtových opatření č. 5/2012,
• přidělení grantů města dle návrhů příslušných komisí,
• přidělení jednotlivých grantů města dle návrhů příslušných komisí,
• složení komise pro stavbu Památníku obětem I. světové války,
• výkup 70 ks knih „Letovice“ od MKS Letovice.

