Rada města Letovice na svých schůzích 19. září 2011 p r o j e d n a l a :
1.
2.
3.
4.

Zprávu o postupu oprav v bytovém domě J. Haška 14, 16.
Postup při přípravě nákupu energií na burze.
Dispozice s majetkem města.
Výsledek hospodaření města za období 1-8/2011 včetně doplňkové činnosti
(hospodaření s bytovými a nebytovými prostorami).
5. Zprávu o činnosti MKS Letovice v sezóně 2011 – 2012.
6. Stanovisko hejtmana JmK k problematice rozpočtového určení daní.
7. Rada města schválila:
• vyřazení uchazeče DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s r.o., Modřice,
z hodnocení nabídek na akci „z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů,
• dodavatele akce „Studie koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení města
Letovice“ - uchazeče Zdeněk Hasoň - ELEKTROPROJEKT, Boskovice,
• po úpravě a doplnění smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném
zadávání mezi Městem Letovice a příspěvkovými organizacemi Města Letovice,
• vyzvat majitele k odstranění staveb na pozemcích města v lokalitě ISARNO
v termínu do 31. 10. 2011,
• ukončení pojistných smluv na bytové domy Bezručova 1,3,5, Komenského 2,4,
Komenského 6,8,10,12, Komenského 14,16 k termínu 31. 12. 2011,
• vyřazení uchazeče RI OKNA, a.s., Bzenec, z hodnocení nabídek na akci „Oprava
budovy OV Dolní Smržov“ z důvodu podání neúplné nabídky,
• dodavatele akce „Oprava budovy OV Dolní Smržov“ - společnost STAVOS, spol.
s r.o., Boskovice,
• řešení chodníku v ul. Rekreační podle varianty č. 2 návrhu technického odboru,
• žádost ZŠ Letovice o souhlas s čerpáním investičního fondu ve výši 140.000,- Kč
na pořízení investičního majetku,
• Smlouvu o pronájmu tělocvičny v budově na ul. Tyršova mezi MKS Letovice a
městem Letovice pro Městský klub důchodců se souhlasem půjčitele (Základní
školy Letovice),
• Smlouvu na pronájem Městských lázní Boskovice v období 10 – 12/2011,
• provedení rozpočtových opatření č. 10/2011,
• žádost MKS Letovice o zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úklidu a
domovnických prací v budově na ul. Tyršova, kde bude umístěna městská
knihovna,
• přijetí dotace JmK na opravu a nákup požární techniky a věcných prostředků pro
SDH Letovice ve výši 150 tis. Kč,
• změnu pravidel v evidenci ztrát a nálezů, tj. v případě nálezu finanční hotovosti
vložit částku do pokladny města již po uplynutí půlročního období a nalezené klíče
vyřazovat 1x ročně současně s ostatními nálezy,
• složení Dílčí inventarizační komise k provedení ohodnocení evidovaných ztrát a
nálezů a jejich posouzení v roce 2011,
• Dodatek č. 3 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání ke smlouvě s MPSV ČR
č. 70113/2007 (PC včetně příslušenství a SW),
• vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé Letovice“ provedené Komisí projektu Zdravé
město a Místní agendy 21, včetně navrženého pořadí oceňovaných soutěžících
v jednotlivých soutěžních kategoriích,
• materiál pro povrchové úpravy Masarykova nám. v prostoru kolem vstupu do řeky
(zpevněné plochy) dle varianty 1. návrhu Ing. arch. Kaštánkové.

8. Rada města neschválila Smlouvu o účasti Města Letovice na investiční akci a
financování díla „Letovice – Skrchov, ul. Borová – rekonstrukce a rozšíření vod. sítě“,
předloženou na jednání Rady města Letovice dne 8. 8. 2011.

