Rada města Letovice na své schůzi dne 20. 6. 2011 p r o j e d n a l a :
1. Zprávu o průběhu prodeje bytů v BD Komenského 846, Komenského 711,
Komenského 681 a Bezručova 710 ke dni 14. 6. 2011.
2. Způsob opravy dětského hřiště v ul. Jiráskova.
3. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou.
4. Výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy hygienického
zázemí v domově pro seniory ul. J. Haška 1082/12 v Letovicích“.
5. Návrh řešení nákupu energií pro město Letovice.
6. Informace o rozhodnutí Ústavního soudu ve věci výherních hracích přístrojů a
videoloterijních terminálů.
7. Výsledek hospodaření města za období 1-5/2011.
8. Informace k uzavřené smlouvě s KORDO s.r.o. o výkonu správy bytového a
nebytového fondu.
9. Dispozice s majetkem města.
10. Informace o ukončení analogového vysílání TV Prima na území města.
11. Zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci plynové kotelny ZŠ
Komenského.
12. Informace k ocenění Zpravodaje města Letovice.
13. Informace ke zpracovávání nového územního plánu města.
14. Informace k projektové dokumentaci na rekonstrukci Masarykova nám. a návrhu
zábradlí u řeky v prostorách náměstí.
15. Vizualizaci nového vzhledu budovy SDH Letovice.
16. Návrh rekonstrukce I. patra MěÚ Letovice.
17. Rada města schválila:
• rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Kněževisko za cenu cca 75 tis.
Kč (veřejné osvětlení) + náklady na rozhlas při akci firmy E.ON ČR s.r.o. (výměna
sloupů el. energie),
• zápis do kroniky města Letovice a místních částí (Zboněk, Kladoruby, Kochov,
Dolní Smržov, Babolky) za rok 2010,
• nákup energií pro město na burze od 1. 1. 2012,
• dodavatele akce „Oprava chodníku ul. Albína Krejčího - ZŠ Komenského“ - firma
Výstavba IS, s.r.o., Letovice,
• dodavatele akce „Manipulační plocha u víceúčelového sportovního areálu Letovice,
ul. Komenského“ - firma Eurovia CS, a.s., Brno,
• dodavatele akce „Regenerace sídliště U Zámku – III. etapa“ - Výstavba IS, s.r.o.,
Letovice,
• přidělení zakázky „Hřbitov Letovice, hřbitovní zeď s kolumbáriem – I. etapa (levá
strana)“, firmě EKOTERM CZ, s.r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice,
• provedení rozpočtových opatření č. 5/2011,
• přijetí finančního daru ve výši 1.000,- Kč od pí. Růženy Podsedníkové za účelem
krytí nákladů města spojených s pořádáním akce osadního výboru Kladoruby,
• přijetí věcného daru barev – 10 kg Barlet penetrace akrylát, 25 kg Barlet akrylát
plus a 25 kg Remal profi ve výši 4.665,24 tis. Kč na krytí nákladů města dle § 20
odst. 8 zák. o daních příjmu č. 586/92 Sb.,
• prodej 4 ks nepotřebných ocelových vrat z garáží hasičské zbrojnice za cenu 1,7 tis.
Kč/ks,
• pronájem veřejného prostranství – Masarykovo nám. před budovou MěÚ Letovice
v termínu 11. – 18. 7. 2011 k reklamním účelům – vystavení vozů Ford,

• žádost o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2011/2012 pro MŠ
Komenského – 4 třídy po 25 dětech,
• termín schůzí RM v době letních prázdnin – 18. 7. a 29. 8. 2011,
• otevírací dobu Víceúčelového sportovního areálu pro veřejnost v roce 2011:
červenec, srpen – 10,00 – 12,00 a 15,00 – 20,00 hodin, září, říjen – 15,00 – 19,00
hodin,
• účast města v publikaci „Cestovní informátor ČR a SR“,
• přidělení grantů města 2011 z prostředků sportovní komise:
1.000,- Kč
- SDH Letovice – soutěž o putovní pohár SDH
- SDH Kochov – námětové cvičení
500,- Kč
- Letecký klub Letovice – revitalizace travního povrchu plochy letiště 3.000,- Kč
- LMK Letovice – úprava a údržba letištní plochy pro letecké modely 3.000,- Kč
• zvýšení příspěvku SDH Letovice na instalaci vrat a práce s tím související, včetně
úpravy fasády, ve výši 20 tis. Kč,
• umístění reklamy firmy TRIDO u budovy vedle hasičské zbrojnice v Letovicích
s předplaceným nájmem,
• Smlouvu o dílo s firmou Ekostavy Brno, a.s. na zhotovení stavby Letovice –
rekonstrukce Masarykova náměstí 1. etapa stavby – nábřeží.

