Rada města Letovice na své schůzi dne 30. ledna 2012 p r o j e d n a l a :
1. Vyčíslení předpokládaných úspor při nákupu energií prostřednictvím burzy.
2. Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2011.
3. Souhrnnou zprávu z kontrolní činnosti týkající se veřejnosprávní kontroly 7
příspěvkových organizací města za rok 2011, 10 příjemců veřejné finanční podpory
(grantů) za období 2009 - 2010 a 10 vnitřních kontrol Města Letovice za rok 2011.
4. Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2011.
5. Zprávu pro Zastupitelstvo města Letovice ve věci podnětu Ing. Mgr. Aleny
Korčákové.
6. Podané informace o výherních hracích přístrojích a jiných hracích zařízeních v
Letovicích a postupu finančního odboru ve věci místního poplatku za rok 2011.
7. Návrh rozpočtu města na rok 2012.
8. Hodnotící zprávu Projektu Zdravé město Letovice za rok 2011.
9. Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2011.
10. Informace k výsledku Tříkrálové sbírky v Letovicích - bylo vybráno 49.655,- Kč.
11. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit doplnění osadního výboru Dolní
Smržov o pana Martina Prudila, bytem Letovice, Dolní Smržov 12.
12. Rada města schválila:
• orientační značení ke koupališti a k tenisovým kurtům ve variantě č. 1, obr. č.2,
• znění výzvy k podání nabídky na realizaci akce „Letovice – Skrchov, ul. Borová –
rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě“,
• provedení rozpočtového opatření č. 1/2012 k rozpočtovému provizoriu 1 – 3/2012,
• Plán kontrol na rok 2012,
• přidělení zakázky „Rekonstrukce plynové kotelny Základní školy Komenského
902/5 v Letovicích“ uchazeči K.T.S. - montáže, s.r.o., Havírenská 1020/10,
Letovice,
• přidělení zakázky „Cyklostezka Letovice, Zboněk - Letovice – zpracování PD“
uchazeči HBH Projekt, spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Brno, ve variantě č. 2,
• přidělení zakázky „Zpracování vyhledávací studie cyklotrasy Letovice – Skrchov“
uchazeči Ing. Filip Haška – XXSmall atelier, Jungmannova 74, Tišnov,
• uzavření dohody o úhradě nákladů za změnu č. 1 územního plánu města,
• uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Letovice a Urbanistickým střediskem Brno,
spol. s r.o. na vypracování změny č. 1 územního plánu města,
• Plán obnovy a údržby bytového fondu města na období 2011 – 2021,
• úpravu dvoru bytového domu Tyršova 1,
• vytvoření rezervního fondu u bytových domů města,
• příspěvek města na opravy oken v bytech města v domě Bezručova 1,3,5 ve výši
3.750,- Kč/1 okno,
• Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Městem Letovice a Úřadem
práce ČR,
• Dohodu o částečném započtení vzájemných pohledávek mezi Městem Letovice a
Biskupským gymnáziem Letovice,
• Smlouvu s firmou RI Okna na dodávku 2 ks plastových dveří do budovy KD
Jasinov,
• projekty Školních družin při ZŠ Letovice v roce 2012 – Letovické vajíčkovníky,
Vánoční stromečky na náměstí.

