Rada města Letovice na své schůzi dne 20. února 2012 p r o j e d n a l a :
1. Vyčíslení úspory energií pro zapracování do rozpočtu roku 2012 oproti roku 2011.
2. Informace o rozhodnutí Obce Skrchov o zamítnutí příspěvku na investiční akci
„Vodovod Borová“.
3. Informace o přípravě Katalogu řemesel a služeb města Letovice 2012.
4. Dispozice s majetkem města.
5. Zprávu o hospodaření v lesích za rok 2011.
6. Zprávu o vyhodnocení údržby v zámeckém parku za rok 2011.
7. Zprávu o vyhodnocení péče o městskou zeleň za rok 2011.
8. Přehled úvěrů a půjček města k 31. 12. 2011.
9. Dluhovou službu města za rok 2011.
10. Zprávu o činnosti komisí rady města v roce 2011.
11. Nabídku městu na účast v akci „Hodina Země 2012“.
12. Informace z družební návštěvy polského Chelmna.
13. Informace z jednání ve věci podpory zachování Biskupského gymnázia v Letovicích.
14. Rada města doporučila:
• zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace
města Základní škola Letovice s účinností od 1. 4. 2012,
• zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny Městského kulturního
střediska Letovice s účinností od 1. 4. 2012,
• zastupitelstvu města schválit hospodaření města za rok 2011 včetně hospodaření
činnosti s bytovými a nebytovými prostorami,
• zastupitelstvu města schválit činnost finančního výboru a kontrolního výboru ZM
v roce 2011,
• zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/ 2012, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2011, o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního
herního systému,
15. Rada města rozhodla o změně organizační struktury Městského úřadu Letovice za
účelem optimalizace úřadu a zvýšení efektivity práce – zrušení pracovního místa
„bezpečnostní technik“ s účinností od 1. 6. 2012 a navýšení jednoho pracovního místa
„účetní, rozpočtář“ na finančním odboru, a to s účinností od 1. 4. 2012.
16. Rada města schválila:
• požádat Svazek VaK o projednání podílu na investiční akci „Vodovod Borová“ s
obcí Skrchov, která se odmítá na této investici podílet. V případě, že nebude
zájmem Svazku VaK propojit tuto novou investici se stávajícím vodovodem v obci
Skrchov, bude město požadovat úprav projektu tak, aby vodovody nebyly
propojeny,
• poděkovat firmě APOS a.s. Blansko za nabídku prodeje budovy a pozemku p.č.
1468/6 v k.ú. Letovice městu a tuto nepřijmout,
• žádost o přemístění bodu veřejného osvětlení od obchodu k pozemku p.č. 425/6 v k.
ú. Meziříčko,
• žádost p. Dvořáčka o ukončení nájemní smlouvy na byt k 29. 2. 2012 a uzavření
smlouvy o ubytování na buňku v ul. U Koupaliště s p. Dvořáčkem, na období 1. –
31. 3. 2012,
• prodloužení smlouvy o ubytování p. Vaškovi do 31. 3. 2012,
• úhradu nákladů na výměnu oken ve sklepech v majetku města v domě Komenského
2, 4 ve výši 10 tis. Kč (5 ks),

• žádost p. Novotného, o souhlas s podnájmem bytu města v domě Bezručova 1,
• program Zastupitelstva města Letovice na den 15. března 2012 s doplněním
Schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací města,
• nájemní smlouvu s firmou DOSIP, s.r.o., Třebíč, na pronájem automobilu
s radarovým měřičem rychlosti pro činnost MP Letovice,
• zamítnout odvolání Mgr. Hercové proti rozhodnutí RM o příspěvku města a
potvrdit původní rozhodnutí,
• zamítnout žádost K. Pošvové, Pardubice, o souhlas s výjimkou z tržního řádu,
• odpověď na petici v problematice bioplynové stanice firmy Ledeko a.s.:
„Město Letovice neshledává petici občanů Třebětína v bodech týkajících se
zhoršení kvality bydlení při dodržení všech technologických a provozních předpisů
při výstavbě a provozování bioplynové stanice jako oprávněnou. Ve věci
příjezdové komunikace k bioplynové stanici bude ke stavebnímu povolení na tuto
akci město písemně, jako podmínku města, dokládat prohlášení firmy Ledeko a.s.,
o užívání stávající veřejné účelové komunikace tzv. „severní cesty“ k bioplynové
stanici ze strany investora.“
• neuzavírat smlouvu s firmou Konzulta a pro další informování občanů využít od 1.
4. 2012 informační systém JmK,
• nevyhlásit nové výběrové řízení na ředitele Základní školy Letovice a mateřských
škol ve smyslu zákona č. 472/2011 Sb.,
• zamítnout žádost Hotelu Dermot a.s. a Hotelu Koupaliště s.r.o. o snížení poplatku
z ubytovací kapacity, protože vyhláška města neumožňuje výjimku a není důvod
pro změnu tohoto obecně závazného dokumentu.

