Rada města Letovice na své schůzi dne 29. srpna a 1. září 2011 p r o j e d n a l a :
1. Zprávu o zadání veřejné zakázky na akci „Letovice – dovybavení skateboardingového
hřiště“.
2. Výsledky výběrového řízení na provedení těžebních prací v lesním porostu 3C9 a
kalkulaci hospodaření v městských lesích v r. 2011.
3. Smlouvy se Společenstvími vlastníků bytových jednotek Komenského 14,16,
Komenského 6,8,10,12 a Komenského 2-4 o nájmu a provozování zdroje tepla
(kotelny K3) s Kordo s.r.o. vč. smluv o dodávkách tepla do těchto domů.
4. Vyhodnocení připomínek podaných k Územnímu plánu města Letovice
5. Požadavky pořizovatele na doplnění a úpravu čistopisu územního plánu města a
informaci k postupu vydání územního plánu města.
6. Žádost o úhradu nákladů za opravy omítek stropů v bytě v bytovém domě J. Haška
14,16.
7. Oznámení JmK o zahájení přezkoumání hospodaření města za rok 2011 v době 19. 21. 9. 2011.
8. Výsledek hospodaření města za období 1-7/2011 včetně doplňkové činnosti
s bytovými a nebytovými prostorami.
9. Dosažené výsledky v hospodaření příspěvkových organizací města Letovice za 1.
pololetí 2011:
- Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10
- Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/16
- Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11
- Základní škola Letovice, Komenského 5
- Centrum sociálních služeb města Letovice
- Městské kulturní středisko Letovice
- Technické služby Letovice
10. Aktuální situaci ve věci investiční akce Vodovod Borová a konstatuje, že její realizace
v roce 2011 je pro Město Letovice prioritou a na základě vyhodnocení získaných
informací proto město vyzývá Svazek vodovodů a kanalizací k urychlené nápravě, a
to: - aktualizovat projektovou dokumentaci, včetně slepého rozpočtu,
- vzhledem k výše uvedenému zrušit výběrové řízení na dodavatele díla,
- aktualizovanou projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr předat Městu
Letovice, které si samo zajistí realizaci výběrového řízení,
- anulovat „Smlouvu o účasti Města Letovice na investiční akci a financování díla
„Letovice – Skrchov, ul. Borová – rekonstrukce a rozšíření vod. sítě“, která byla
podepsána starostou města Letovice, protože smlouva nebyla projednána na
zasedání Rady města Letovice a tím není zajištěno finanční krytí celé akce.
11. Návrh smluv na zajištění veřejného WC v Letovicích.
12. Výstupy veřejného fóra Zdravého města Letovice konaného dne 25. 5. 2011 i jejich
ověření anketou.
13. Informace k personálním záležitostem na MěÚ Letovice.
14. Informaci o možnosti zavedení metody kvality EMAS agenturou Centrum inovací a
rozvoje Praha.
15. Rada města doporučila:
• Zastupitelstvu města schválit nájem za 1 skříňku kolumbária na hřbitově
v Letovicích ve výši 5.000,- Kč/10 let.
• Zastupitelstvu města námitce k Územnímu plánu města:
- týkající se plochy Z207 v ÚP, vyhovět,
- týkající se plochy Z 207 v ÚP, vyhovět,

-

týkající se plochy Z207 v ÚP, vyhovět,
týkající se trasy vodovodu TK7 v ÚP, vyhovět,
týkající se trasy vodovodu TK7 v ÚP, vyhovět,
týkající se zvětšení plochy Z20 pro bydlení v ÚP, nevyhovět,
týkající se plochy veřejných komunikací a prostor na p.č. 12/2, 12/7
v k.ú.Zábludov v ÚP, vyhovět,
- týkající se umístění ČOV pro místní část Kochov v ÚP, vyhovět,
- týkající se plochy bydlení Z67 v ÚP, nevyhovět,
- týkající se zařazení pozemku p.č. 159/1 v k.ú. Meziříčko do plochy pro bydlení
v ÚP, nevyhovět.
• Zastupitelstvu města následující postup:
- ověření, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,
- rozhodnutí o námitkách,
- vydání územního plánu.
• Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na zařízení kotelny K3 a teplovodní
vedení z bytového domu Komenského 14, 16 do bytového domu Komenského
Komenského 6,8,10,12 a z bytového domu Komenského 6,8,10,12 do bytového
domu Komenského 2,4.
• Zastupitelstvu města Letovice schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JmK.
• Zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru – 48 ks hudebních nástrojů
v pořizovací hodnotě 863.503,94 Kč ZUŠ Letovice, přísp. organizaci JmK dle
darovací smlouvy.
• Zastupitelstvu města schválit přeúčtování dlouhodobého majetku z účtu 022 na účet
028 ve výši 636 162,60 Kč dle přílohy v souladu s pokračováním účetní reformy.
• Zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 ke Zřizovací listině městské příspěvkové
organizace Mateřská škola, Třebětínská 28/19, Letovice (změna v předaném
majetku k hospodaření) s účinností od 1. 10. 2011.
16. Rada města schválila:
• Smlouvu o dílo s firmou BITEST Kutná Hora na dodávku služeb spojených se
zvukovým záznamem a se záznamy hlasování z jednání zastupitelstva a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
• Dar města každému vítanému občánkovi - navržený přívěšek z kovu zlato o váze
1,5 g za cenu cca 1.360,- Kč bez DPH a objednávku v počtu 50 těchto kusů.
• Dodatek č. 1 s firmou Ekostavby Brno, a.s. ve věci změny materiálu na schody
z betonu na žulové bloky do řeky Svitavy na Masarykově nám. A posunutí termínu
realizace do 31. 10. 2011.
• Snížení počtu zdravotnického personálu o 1 a zároveň zvýšení počtu pracovníků
v sociálních službách o 1 zaměstnance s účinností od 1. 9. 2011. Rada města
schvaluje změnu v Organizačním schématu Centra sociálních služeb města
Letovice, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2011.
• Provedení těžebních prací v lesním porostu 3C9 firmou P. Hanák, Sasina 58.
• Opravu oken v bytech města v domě Komenského 2, 4 z Fondu rozvoje bydlení.
• Kompletní opravu elektroinstalace v bytě města v domě Bezručova 5.
• Dodavatele akce „Letovice – oprava místní komunikace v ulici Rekreační“ – firma
Ekoterm, spol. s r.o., Vísky 90.

• Dodavatele akce „Letovice – oprava místní komunikace v ulici J. Haška“ – firma
Ekoterm, spol. s r.o., Vísky 90, s podmínkou schválení rozpočtového opatření na
tuto akci zastupitelstvem města.
• Složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí k provedení
inventarizace v roce 2011.
• Přijetí darů na Festival 3+1 a darovací smlouvy:
- Letoplast Letovice 5.000,- Kč
- Restaurace Karlov
8.720,- Kč
- Letokov Letovice
2.000,- Kč
- MON-EST Brno
5.000,- Kč
• Přijetí následujících finančních darů pro CSSML, příspěvková organizace města –
Domov pro seniory ve výši 33 630,- Kč na krytí nákladů spojených s provozem.
• Žádost CSSML o převod částky 196.058,- Kč z rezervního fondu do investičního
fondu za účelem jeho posílení.
• Žádost CSSML o čerpání investičního fondu ve výši 846.058,- Kč na akci
„Stavební úpravy hygienického zázemí v domově pro seniory, J. Haška 1082/12
v Letovicích“.
• Provedení rozpočtových opatření radou města č. 8/2011.
• Nový způsob financování místních částí města s diferenciací podle předložených
kritérií.
• Úpravy Nařízení č. 1/ 2011 kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 1/ 2008, o
tržním řádu, kterým se určují místa pro prodej zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu, ve znění Nařízení č. 2/ 2008.
• Po úpravě Dodatek ke Smlouvě o dílo s Ing. Arch. Kaštánkovou na autorský dozor.
• Nákup 300 ks pohlednic od Chornického železničního klubu za cenu 1,5 tis. Kč.

