Rada města Letovice na své schůzi dne 18. července 2011 p r o j e d n a l a :
1. Stanovisko MKS Letovice k návrhu parkoviště ve dvorním traktu Kulturního domu
v Letovicích a schválila v současné době navržené parkoviště nerealizovat.
2. Přílohy č. 1 – 4 ke smlouvě s firmou KORDO s.r.o. ke správě bytového fondu města a
aktuální seznam spravovaných bytů a nebytových prostor k 1. 6. 2011.
3. Informace z MěÚ Boskovice a Blansko k výběrovým řízením na poradenskou činnost
k žádostem o dotace.
4. Zprávu k vymáhání pohledávek dle nového daňového řádu včetně informací o
nedobytných pohledávkách.
5. Dispozice s majetkem města.
6. Hospodaření města Letovice za období I. – VI./2011.
7. Informace o postupu na úpravě nábřeží řeky Svitavy v prostoru Masarykova nám.
8. Informace k digitálnímu televiznímu vysílání na území města.
9. Zahájení investiční akce „Revitalizace panelového sídliště – III. etapa“.
10. Informace k nutnosti vyčištění zatrubněného potoka v Dolním Smržově.
11. Informace k již vydané vyhlášce města č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí ČR.
12. Informaci o Koncepci zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské
pohotovostní služby v Jihomoravském kraji od 1. 7. do 31. 12. 2011.
13. Zprávu o využití Víceúčelového sportovního areálu na ul. Komenského v měsíci
červenci 2011.
14. Rada města schválila:
• bezúplatný převod technologie kotelny v domě Komenského 14, 16 a teplovodů na
jednotlivá Sdružení vlastníků bytových jednotek na ul. Komenského, po uzavření
dohody mezi jednotlivými sdruženími, na zajištění vytápění těchto bytových domů,
• výměnu oken za plastová v bytě Komenského 4 z prostředků Fondu rozvoje
bydlení,
• přijetí nabídky firmy Kompletstav s.r.o. na vybudování veřejného WC v budově
firmy (Masarykovo nám. 158), v provedení antivandal,
• ponechání současného způsobu vymáhání pohledávek města,
• přijetí dotace z JMK v rámci dotačního programu Podpora zkvalitnění služeb v TIC
v JMK v roce 2011 ve výši 61.000,- Kč,
• přijetí darů určených na Festival 3+1:
- Karel Porč ve výši 6000,- Kč
- Keramická dílna Prudký, Hladil ve výši 3000,- Kč
- Metal Granit ve výši 3000,- Kč
- Ekostavby Brno ve výši 20.000,- Kč
- Teluria Skrchov ve výši 5.000,- Kč
- MAT-EL Letovice ve výši 10.000,- Kč
• přijetí daru určeného na kulturní akci osadního výboru v Kladorubech (taneční
zábava s doprovodným programem) od Břetislava Dvořáčka, Kladoruby,
• realizaci II. etapy dodávky a montáže vybavení do místnosti pro osobní hygienu
v budově příspěvkové organizace města Centrum sociálních služeb města Letovice
v roce 2011,
• převod 2 ks žíněnek z Centra sociálních služeb města Letovice do příspěvkové
organizace města Základní škola Letovice,
• provedení technického zhodnocení budovy Mateřské školy Třebětínská 28/19 (1 ks
markýzy),

• vyřazení majetku Městského kulturního střediska Letovice v rámci mimořádné
inventarizace v souvislosti s ukončením činnosti kina,
• provedení rozpočtových opatření č. 6/2011,
• přidělení zakázky „Letovice – dovybavení skateboardingového hřiště“ společnosti
PARKPILOT, s.r.o., Mníšek 612, Vamberk,
• přidělení zakázky „Rekonstrukce dětských hřišť“ (hřiště v ul. Rekreační)
společnosti FLORA SERVIS, Faměrovo náměstí 29, Brno,
• přidělení zakázky „Novostavba podia v areálu U koupaliště“ společnosti MAJDL
s.r.o., Tišnovská 1510/143, Brno,
• Plán schůzí Rady města Letovice na 2. pololetí roku 2011,
• pronájem měřícího zařízení (ruční radar Pro Laser III.) od města Adamov,
• přijetí dotace z JmK ve výši 50 tis. Kč na zajištění akce „Festival 3+1“,
• úpravu příjezdu do lokality „lužního lesa“ na pravém břehu Svitavy pod ČOV,
kterou zajistí Povodí Moravy s.p. na svém pozemku a částečně na pozemku města
p.č. 640/28 a 921/4 v k.ú. Letovice,
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. Arch. Janou Kaštánkovou,
• pronájem 2 ks vitrín města (po Kině Letovice) místní organizaci Českému svazu
chovatelů v Letovicích a Farnímu úřadu v Letovicích společně s Katolickou
besedou Letovice,
• úpravu otevírací doby Víceúčelového sportovního areálu Letovice pro veřejnost –
od 1. 8. 2011 každý den 16,00 – 20,00 hodin,
• prodej plátna z Kina Letovice,
• Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ustanovení §63 odst. 1 zákona č.
128/2000Sb., o obcích, v platném znění a ustanovení §160 odst. 5 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění na výkon přenesené působnosti na
úseku sociálně právní ochrany dětí s obcí Křetín.

