Rada města Letovice na své schůzi dne 2. května 2011 p r o j e d n a l a :
1. Zprávu o stavbách cizích subjektů na pozemcích ve vlastnictví Města Letovice.
2. Výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Dodávka, montáž a servis
hygienického vybavení do místnosti pro osobní hygienu domova pro seniory ul. J.
Haška 1082/12 v Letovicích“.
3. Informaci o provedení opravy povrchu chodníku dotčeného přeložkou vodovodu v ul.
Pražská (kompletní nový povrch s příspěvkem města ve výši 48 tis. Kč).
4. Přílohy k Závěrečnému účtu města za rok 2010.
5. Výsledek hospodaření města za období 1 - 3/2011 včetně doplňkové činnosti
s bytovými a nebytovými prostorami.
6. Informace o činnosti Mikroregionu Letovicko v roce 2010.
7. Zprávu České televize k pozemnímu digitálnímu vysílání na území města Letovice.
8. Informace k přípravě Hudebních slavností Letovice 2011.
9. Zápisy jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Letovice ze dne 23. 3. a 4. 4.
2011.
10. Informace k přípravě vzpomínkové akce Dne vítězství dne 6. 5. 2011 v Letovicích.
11. Inspekční zprávu České školní inspekce na ZŠ Letovice.
12. Rada města doporučila:
• zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města za rok 2010 bez výhrad,
• zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace města Technické služby Letovice - zvýšení předaného majetku
k hospodaření o 57.983,- Kč (osvětlení stromu a nabíječka fotovolt. svítidla) a
snížení předaného majetku o 122.770,- Kč (mobilní dřevěné buňky 2 ks),
• zastupitelstvu města schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace města Základní škola Letovice - zvýšení předaného majetku
k hospodaření o 56.635,30 Kč (movité věci ze zrušené Zvláštní školy Letovice).
13. Rada města schválila:
• kronikářku pro místní část Babolky,
• přijetí daru na Hudební slavnosti 2011:
- 3.000,- Kč od firmy Holas CZ s.r.o., Lazinov,
- 3.000,- Kč od firmy DOPAZ s.r.o.
• přidělení zakázky „Oprava výtluků na místních komunikacích města Letovice
tryskovou metodou“ uchazeči Karel Porč, Badalky 340, 679 71 Lysice,
• přidělit zakázku „Letovice, Nové Město – osazení sekčních vrat na objektu hasičské
zbrojnice“ uchazeči ECOMARKT s.r.o., Komenského náměstí 124, 666 01 Tišnov,
provozovna Pražská 72,
• provedení oprav místních komunikací v roce 2011 – ul. Rekreační (od restaurace po
most přes vodní tok Třebětínka), ul. J. Haška (mezi ul. Jiráskova a Mánesova
včetně parkoviště),
• bezúplatné převzetí internetové domény pro město Letovice,
• vyhlášení a pravidla soutěže o nejlepší květinovou výzdobu obytných domů o více
bytových jednotkách, rodinných domů a úpravu okolí rodinných domů „Rozkvetlé
Letovice 2011“,
• realizaci projektu „Letovice – dovybavení skateboardingového hřiště“ v rámci
krajského programu Prevence kriminality včetně finanční spoluúčasti,
• na základě doporučení kontrolního výboru zrušit výběrová řízení na dodavatele
zakázky „Letovice – Rekonstrukce Masarykova náměstí – 1. etapa stavby –
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nábřeží“ a „Letovice, Masarykovo nám. - statické zajištění stavební jámy v rámci
rekonstrukce nábřeží“,
vypsat nové výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Masarykova
náměstí – 1. etapa stavby (nábřeží), včetně zajištění stavební jámy“,
seznámit členy zastupitelstva města s „Peticí za zachování Kina Letovice“ a sdělit
zástupcům této petice stanovisko rady města,
program zasedání Zastupitelstva města Letovice dne 2. 6. 2011,
uskutečnění Historického jarmarku v Letovicích dne 28. 5. 2011 v prostorách
Zámku Letovice,
spolupráci města s organizací ELIM Letovice při pořádání LetFest 2011
v Letovicích.

