Rada města Letovice na své schůzi 21. listopadu 2011 p r o j e d n a l a :
1. Předložený přehled MKS Letovice týkající se výše záloh na jednotlivé dodávané
energie v budově Tyršova 2.
2. Přepracování smluv MKS Letovice na pronájem tělocvičny v budově Tyršova 2 dle
rozhodnutí RM formou dodatků k již uzavřeným smlouvám a schválila Dodatek ke
smlouvě MKS Letovice na pronájem tělocvičny pro město Letovice – Městský klub
důchodců,
3. Zápis ze schůzky Svazku VaK se zástupci měst a obcí ve věci plánování oprav,
investic a akcí Plánu financování oprav na rok 2012.
4. Dispozice s majetkem města.
5. Hospodaření města za období I.-X./2011 (plnění rozpočtu příjmů je ve výši
81.914.922,12 Kč a vůči upravenému rozpočtu činí 78%, plnění rozpočtu výdajů je ve
výši 70.586.188,02 Kč a vůči upravenému rozpočtu 66%, výsledek doplňkové činnosti
s byty a nebytovými prostorami činí 737.061,15 Kč).
6. Snížení bankovní záruky firmě Lawstav a.s. Vyškov (rekonstrukce ZŠ Letovice)
v souladu se smlouvou.
7. Průběžnou zprávu o realizaci projektů a investičních akcí města v roce 2011.
8. Vyúčtování závodů dračích lodí „Křetínka cup 2011“.
9. Pořádání charitativní akce „Polévka pro chudé i bohaté“ dne 24. 12. 2011 od 12,00 do
13,00 hodin na Masarykově nám. a schválila technické zabezpečení akce „Polévka pro
chudé a bohaté“ ze strany města.
10. Zprávu MKS Letovice k provozu Městské knihovny a Turistického informačního
centra Letovice v nových prostorách v budově Tyršova 2.
11. Zhodnocení provozu Víceúčelového sportovního areálu na ul. Komenského v roce
2011.
12. Obdržení dotace z evropských fondů prostřednictvím SFŽP ČR na akci „Sběrný dvůr
odpadů města Letovice“.
13. Informace k postupu opravy mostu na ul. Tyršova a termínu jeho zprovoznění.
14. Informaci o nutnosti zhotovení nové brány na hřbitov č. 2.
15. Informace k navýšení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2012.
16. Rada města doporučila:
• zastupitelstvu města schválit Plán společných zařízení v k.ú. Bahna,
• zastupitelstvu města Letovice schválit Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JmK,
• zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 16/2011,
• zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtového provizoria města na 1. čtvrtletí
2012 na výši 20.422.700,- Kč (převod agendy sociálních dávek v r. 2012 na Úřad
práce – vyřazení této položky z rozpočtového provizoria a tím snížení o 500 tis. Kč)
včetně doplňkové činnosti s byty a nebytovými prostorami ve výši 426.000,- Kč,
• zastupitelstvu města schválit úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola Letovice s účinností od 1. 1. 2012,
• zastupitelstvu města schválit úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace
Městské kulturní středisko Letovice s účinností od 1. 1. 2012.
17. Rada města schválila:
• svěřit finančnímu odboru MěÚ Letovice vést správní řízení a ukládat pokuty ve
věcech samostatné působnosti obce (§ 58 zákona č.128/2000 Sb., o obcích),
• žádost o změnu v pojistné smlouvě č. 1507255626, kterou se žádá o vyřazení
z pojištění domů města Letovice u pojišťovny Generali – jedná se o domy
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Bezručova 1/5, Komenského 2/4, Komenského 6/12 a Komenského 14/16, kde jsou
založeny SVJ ze dne 21. 10. 2011 k datu 31. 12. 2011,
Údržbu zeleně ve městě na pozemcích města:
- údržbu stromů kolem přístupové cesty k chatové oblasti v k.ú. Trávník majiteli
pozemků po předchozím odsouhlasení odborem výstavby a ŽP na místě samém,
- pokácení kaštanu (jírovec maďal) v obci Kladoruby,
- pokácení max. 5 havarijních stromů druhu jasan podél silnice v obci Kladoruby,
- pokácení 13 ks bříz u trafostanice na ul. A. Krejčího, odbornou firmou na náklady
žadatelů, dřevo zůstane městu,
- pokácení 2 ks borovice černé na ul. Pražská,
- výřez keře a pouze ořez thuje na Třebětínském nám.,
- pokácení lípy srdčité na Třebětínském nám.,
- zmlazení vrby křehké pod restaurací Havírna,
- pokácení listnatého keře na Masarykově náměstí,
- pokácení 1 ks borovice lesní, 3 ks smrku ztepilého, 1 ks břízy bílé, 10 ks různých
dřevin malého keřovitého vzrůstu na ul. Rekreační, Letovice,
- pokácení 9 ks havarijních bříz, 1 ks suchého smrku na hřbitově č. 2.
Nařízení města č. 2/2011, kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 1/2009, o
rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků a místních
komunikací v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků
v majetku města Letovice ve městě Letovice, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,
ve znění Nařízení č. 1/2010,
vypracování žádosti o dotaci z programu MPO EFEKT včetně souvisejících
dokladů ve variantě „C“ na nejvíce energeticky náročné úseky veřejného osvětlení
dle zpracované studie firmou Elektroprojekt Hasoň Boskovice,
uvolnění poměrné části složené jistiny firmě Holcner – doprava s.r.o. na akci
„Rekultivace staré skládky města Letovice Červený vrch“ dle smlouvy o dílo,
dodavatele akce „Změna vytápění Kulturního domu Jasinov“ – firmu IGB Holding
a.s., Moravská Ostrava,
Dodatek č. 1 ke Smlouvě se Svazkem VaK Boskovice k investiční akci „Letovice –
nová splašková kanalizace v ul. Pražská“ ve věci snížení spoluúčasti města o
1.140 tis. Kč, tj. o dotaci, kterou Svazek VaK obdržel z JmK na tuto akci,
Smlouvu č. 04/29 s Vodárenskou a.s., divize Boskovice, na dodávku vody
vodovodem pro veřejnou potřebu na ul. Česká pro objekt města – moštárna,
přijetí dotace z JmK ve výši 36.294,- Kč pro SDH Letovice, z toho 18.375,- na
výdaje na odbornou přípravu a 17.919,- na uskutečněný zásah mimo územní obvod,
přijetí darů pro CSSML,
žádost o souhlas s čerpáním rezervního fondu CSSML na výdaje spojené
s volnočasovými aktivitami uživatelů – nákup myčky na nádobí, invalidních vozíků
a chodítek a obměnu ložního prádla,
provedení rozpočtových opatření č. 15/2011,
po úpravách Smlouvu o podnájmu nebytových prostor se společností Kompletstav
Letovice spol. s r.o., se sídlem Českobratrská 136/7, Letovice, za účelem
provozování veřejného WC v I. nadzemním podlaží domu č. p. 158 na Masarykově
nám. v Letovicích,
příspěvek města SOŠ a SOU – MŠP Letovice na zajištění akce „Týden stavebnictví
a bydlení“ ve výši 3 tis. Kč,

• po úpravách předložený materiál k předání kontrolnímu výboru pro prošetření
neoprávněně podepsané smlouvy mezi Svazkem vodovodů a kanalizací a Městem
Letovice na investiční akci „Vodovod Borová“,
• Dodatek č. 1 ke smlouvě s Ing. arch. Janou Kaštánkovou na výkon autorského
dozoru na stavbě Masarykovo náměstí Letovice – rekonstrukce, I. etapa stavby
s dobou plnění do 15. 12. 2011,
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STAVOS spol. s r.o., Boskovice, na akci
„Oprava budovy OV Dolní Smržov“,
• Smlouvu na dotaci z JmK na pořízení pásového schodolezu pro zajištění
bezbariérového přístupu v budově ZŠ Letovice ve výši 120 tis. Kč.

