Rada města Letovice na své schůzi dne 2. dubna 2012 p r o j e d n a l a :
1. Údaje o hospodaření příspěvkových organizací města, včetně přehledu stavu fondů
jednotlivých příspěvkových organizací k 31. 12. 2011 v rozšířené podobě.
2. Předběžný výsledek hospodaření města za období 1-2/2012 plnění příjmů na 17 %
(16.333.650,96 Kč) a plnění výdajů na 12% (8.188.990,44 Kč) a výsledek hospodaření
v doplňkové činnosti s bytovými a nebytovými prostorami ve výši 133.539,11 Kč.
3. Přehled majetku předaného do správy příspěvkovým organizacím města Letovice
v roce 2011.
4. Přehled transferů (dotací) poskytnutých městem Letovice v roce 2011.
5. Přehled grantů poskytnutých Městem Letovice v roce 2011.
6. Účast Města Letovice v projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“.
7. Přípravu opravy bytu v domě Tyršova 1.
8. Zprávu o přípravě areálu městského koupaliště na letní sezonu 2012.
9. Informace ze schůzí v místních částech města, které se uskutečnily v lednu a únor
2012.
10. Informace z výběrového řízení na pracovníka finančního odboru.
11. Uspořádání akce „Čtení z Bible“ dne 3. 4. 2012 v době od 14,00 do 17,00 hodin na
Masarykově nám. v Letovicích.
12. Informace k připravovaným úpravám webovým stránek města.
13. Informace z jednání se členy petičního výboru proti bioplynové stanici ve Třebětíně.
14. Zprávu o výběru dodavatele na akci „Letovice – Skrchov, ul. Borová – rekonstrukce a
rozšíření vodovodní sítě“ – investorem byla vybrána firma ISMA Jevíčko, s.r.o.
15. Žádost Společnosti Balony Konice a doporučila obrátit se na Letecký klub Letovice,
protože město podmínky pro balónové létání.
16. Rada města schválila:
• provedení rozpočtových opatření č. 1/2012,
• uzavření Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky a úhradě
neinvestičních nákladů s městem Velké Opatovice za žáky ZŠ,
• uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů s městem Velké Opatovice za
dítě v MŠ,
• nový odpisový plán příspěvkové organizaci ZŠ Letovice,
• čerpání prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Letovice na
nákup učebních pomůcek ve výši 58.577,- Kč,
• čerpání prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace MKS Letovice ve
výši 42.765,- Kč na zakoupení prostorových mikrofonů a notebooku,
• přijetí věcných darů televizor Thomson 1ks, televizor Sony Trinitron 1 ks a
televizor Orava 1 ks, každý v hodnotě 1000,- Kč pro potřeby CSSM,
• uzavření Smlouvy o pěstební činnosti v lesích města Letovice v roce 2012 s panem
Karlem Dufkem,
• prodloužení smlouvy o ubytování vždy o 1 měsíc po úhradě nájemného s p.
Dvořáčkem,
• dispozice s majetkem města,
• předložený způsob oslavy státního svátku Dne vítězství v Letovicích,
• dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou Ekostavy Brno a.s.
• zamítnout nabídku firmy DARUMA na zveřejnění prezentace Města Letovice na
reklamní tabuli v Boskovicích,
• Smlouvu o poskytnutí dotace s MAS Partnerství venkova na poskytnutí dotace pro
ZŠ Letovice na realizaci projektu „Venkov – můj domov aneb Víš, kde žiješ?“,
• nařídit odvod částky 40,5 tis. Kč z investičního fondu ZŠ Letovice do rozpočtu
města.

