Rada města Letovice na své schůzi 31. října 2011 p r o j e d n a l a :
1. Přezbrojení Městské policie Letovice.
2. Likvidaci vyřazeného drobného dlouhodobého majetku ZŠ Letovice Technickými
službami Letovice.
3. Dispozice s majetkem města
4. Hospodaření města za období 1-9/2011.
5. Zánik mandátu člena Zastupitelstva města Letovice p. Jana Řehoře za volební stranu
Komunistická strana Čech a Moravy ke dni 10. 10. 2011 a vznik mandátu členky
Zastupitelstva města Letovice Ing. Jaroslavy Konůpkové (náhradníka ze stejné volební
strany) ke dni 11. 10. 2011.
6. Závěrečnou zprávu ke ztrátám a nálezům za rok 2011.
7. Rada města doporučila:
• zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 14/2011,
• zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2012 ve výši
20.922.700,- Kč včetně doplňkové činnosti s byty a nebytovými prostorami ve výši
426.000,- Kč,
• zastupitelstvu města schválit změnu ve složení osadního výboru Podolí,
• zastupitelstvu města schválit název pro novou ulici v Letovicích – „Na Hliníkách“.
8. Rada města schválila:
• Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky na pozemcích města v k. ú.
Zboněk s SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Olomouc, Nerudova 1, Olomouc,
• zamítnout přijetí nabídky firmy Finance Zlín na odkup nekótovaných akcií České
spořitelny a.s. za cenu 400,- Kč/akcie,
• dar městu od firmy Remat Letovice s.r.o. ve výši 2 tis. Kč na Festival 3+1,
• zvýšení příspěvku na provoz (odpisy) MŠ Komenského a současně jí stanovuje
odvod z odpisů ve stejné výši (z důvodu technického zhodnocení budovy MŠ),
• čerpání rezervního fondu MKS Letovice na nákup diaprojektoru, projekčního
plátna a dofinancování technického vybavení knihovny,
• zvýšení příspěvku na provoz MKS Letovice na úhradu nákladů na spotřebu energií
v budově městské knihovny Tyršova 2,
• čerpání investičního fondu ZŠ Letovice na doplnění žaluzií v budově školy,
• navýšení pracovního úvazku o 0,5 podle předložené „varianty B“ pro městské
kulturní středisko s tím, že bude zajištěn denní provoz knihovny v oddělení pro děti
a mládež, zajištěn provoz čítárny a spuštěny nové projekty v souladu s návrhem,
• navýšení cen za zveřejnění inzerce v Katalogu řemesel a služeb města Letovice
2012 o 10 %,
• po úpravách Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na sezónu
2011/2012,
• provedení rozpočtových opatření č. 13/2011,
• příkazní smlouvu se společností Kompletstav Letovice spol. s r.o., se sídlem
Českobratrská 136/7, 679 61 Letovice za účelem provozování veřejného WC
v budově v I. nadzemním podlaží domu č. p. 158 na Masarykově náměstí
v Letovicích,
• po úpravách Smlouvu o podnájmu nebytových prostor se společností Kompletstav
Letovice spol. s r.o., se sídlem Českobratrská 136/7, 679 61 Letovice za účelem
provozování veřejného WC v budově v I. nadzemním podlaží domu č. p. 158 na
Masarykově náměstí v Letovicích,

• zástupce města ve Školské radě ZŠ Letovice: Mgr. Radek Procházka, RNDr. Petr
Janoušek, Mgr. Petr Novotný,
• v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb. (§23 odst. 5) výjimku z nejvyššího
počtu žáků ve skupinách tělesné výchovy dívek v 8. ročníku a skupin nepovinných
předmětů Cvičení z matematiky a českého jazyka pro školní rok 2011/2012,
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Ekostavby a.s. Brno na akci „Letovice –
rekonstrukce Masarykova nám. 1. etapa stavby – nábřeží“ s prodloužením termínu
dokončení do 15. 12. 2011,
• upřesněnou cenu za materiál na výplně zábradlí ve zbylé části náměstí (projekt
Povodí Moravy) v souladu s usnesením RM ze dne 6. 6. 2011,
• Smlouvu o převodu práv k obsahu webových stránek umístěných pod doménou
„letovice.eu“ s p. Radkem Dvořákem,
• po úpravách Smlouvu o poskytnutí webového hostingu domény „letovice.eu“ na
serveru Webglobal s firmou Milan Baran, Letovice, Průchodní 2,
• Smlouvu o dílo na zpracování „Studie proveditelnosti včetně souvisejících analýz a
návrh řešení parkovacího systému“ na akci Výstavba parkoviště na Novém Městě s
firmou PPP Centrum a.s., Praha 2, Rašínovo nábřeží 42,
• vyhlásit po úpravě výzvu na dodavatele akce „Rekonstrukce plynové kotelny
Základní školy Komenského 902/5 v Letovicích“,
• výměnu oken v budově Kulturního domu Jasinov firmou RI Okna a.s., Úkolky
1055, Bzenec,
• prodloužení termínu dokončení investiční akce „Oprava komunikace v ul. J. Haška“
do 30. 5. 2012.

