Rada města Letovice na své schůzi dne 23. dubna 2012 p r o j e d n a l a :
1. Srovnávací tabulku týkající se možnosti poskytnutí investičního úvěru městu Letovice.
2. Zprávu o provedených a plánovaných opravách v budově ZUŠ Letovice.
3. Informace o přípravě nových odpisových plánů u příspěvkových organizací města
Letovice v roce 2012.
4. Informace o činnosti Mikroregionu Letovicko za rok 2011.
5. Informace k přípravě výběrového řízení na vedoucího finančního odboru.
6. Dispozice s majetkem města.
7. Rada města pověřila vedoucího finančního odboru uzavíráním a podpisem Smluv o
zajištění odborné přípravy pro členy JSDH Letovice.
8. Rada města schválila:
• opravu pilíře brány u hřbitova v Dolním Smržově ve variantě č. 1 – stavba nového
pilíře s odseknutím kořene stromu a jeho ošetřením proti hnilobě při nákladech do
36 tis. Kč,
• nákup mobilního pódia pro město,
• Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě se společností Fipeg a.s., Brno,
• Dodatek č. 1/2012 ke Smlouvě o předání dat o technické infrastruktuře pro Územně
analytické podklady a o jejich dalším předávání s VAS a.s. Brno,
• novou smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp,
s.r.o., Praha 2,
• provedení rozpočtových opatření č. 2/2012,
• text smlouvy o zajištění odborné přípravy pro členy JSDH Letovice z důvodů
možnosti proplácení cestovních nákladů a stravného,
• uzavření Darovací smlouvy a poskytnutí finančního daru občanskému sdružení
MAS „Partnerství venkova“,
• zahrnout vybudování protihlukové příčky do výběrového řízení na opravu bytu
v domě Tyršova 1,
• po úpravách nájemní smlouvu na pronájem služebního bytu v Kulturním domě
v Letovicích,
• vyhlášení a pravidla soutěže o nejlepší květinovou výzdobu obytných domů,
rodinných domů a úpravu okolí rodinných domů “Rozkvetlé Letovice 2012”,
• návštěvu partnerské obce Slepčany dne 18. 5. 2012 za město Letovice se zúčastní
Vladimír Stejskal
• navýšení příspěvku na provoz MKS Letovice účelově určeného na úhradu nákladů
v rámci oslav 50. výročí založení smíšeného pěveckého sboru Bohuslava Martinů,
• osobnosti města Letovice za rok 2011:
− Jaroslava Burkoňová – za celoživotní přínos a prezentaci města v oblasti
sportovní, kulturní i pedagogické,
− SDH Letovice - za dlouhodobou aktivní a obětavou činnost ve prospěch města
Letovice a jeho okolí,
− Bořivoj Rašovský – za aktivní činnost v oblasti zdravotní, sociální a kulturní
především pro zdravotně postižené spoluobčany,
− Petr Dokoupil – za dlouholetou aktivní činnost a spolupráci s městem v oblasti
kulturní a sportovní v rámci SDH Letovice,
• Smlouvu o účasti města Letovice na investiční akci a financování díla „LetoviceSkrchov, ul. Borová – rekonstrukce a rozšíření vod. sítě“,
• dočasné pozastavení činnosti knihoven v místní části Meziříčko a Jásinov,

• návštěvu partnerské obce Kirchlinteln ve dnech 18. – 21. 5. 2012, za město
Letovice se zúčastní Mgr. Radek Procházka, dále 3 zástupci Základní školy
Letovice,
• Smlouvu o dílo na zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby
„Sběrný dvůr odpadů města Letovice“ se společností Ecomanagement, s.r.o., Brno,
• Mandátní smlouvu na zajištění veřejné zakázky na dodavatele stavby „Sběrný dvůr
odpadů města Letovice“ se společností Ecomanagement, s.r.o., Brno.

