Rada města Letovice na svých schůzích dne 7. února 2011 p r o j e d n a l a :
1.
2.
3.
4.

Zpracovanou směrnici CSSML na vymáhání pohledávek.
Dopis ve věci žádosti o řešení poškozené meliorace v k.ú. Meziříčko u Letovic.
Dispozice s majetkem města.
Předložené zprávy o stavu hospodaření v městských lesích, zámeckém parku a
vyhodnocení péče o zeleň za rok 2010.
5. Informace o výši nájemného bytů v okolních obcích.
6. Zprávu o postupu přípravy na podání žádosti o poskytnutí dotace na zbudování
sběrného dvora odpadů.
7. Zprávu o přípravě Katalogu řemesel pro rok 2011.
8. Statistiku o výběru místních poplatků k 31. 12. 2010.
9. Přehled grantů a transferů (dotací) poskytnutých městem v roce 2010.
10. Přehled úvěrů a půjček k 31. 12. 2010.
11. Dluhovou službu za rok 2010.
12. Plán zlepšování procesu Místní agendy 21 v roce 2011.
13. Informace ze Slovakiatour 2011 a pozvánku do družební obce Slepčany.
14. Informace z jednání s firmou Brněnské papírny a.s. Brno ve věci jejich majetku
v Letovicích.
15. Přípravu pozemkových úprav komunikace Meziříčko – Lazinov.
16. Statistiku evidence obyvatel MěÚ Letovice k 31. 12. 2010.
17. Předběžné informace o předpokládaných provozních nákladech na provoz vodního
prvku na Masarykově nám.
18. Rada města doporučila:
• zastupitelstvu města schválit hospodaření města za rok 2010 včetně hospodářské
činnosti s bytovými a nebytovými prostorami,
• zastupitelstvu města schválit:
- účast města ve všech 5 kampaních vyhlášených NSZM ČR v roce 2011,
- Chartu 2011 k Evropskému týdnu mobility a Evropskému dni bez aut o
potvrzení účasti města a uspořádání aktivit ve městě v rámci aktivity vyhlášené
Evropskou komisí,
- pořádání soutěže „Rozkvetlé Letovice 2011“.
• zastupitelstvu města schválit žádost o investiční dotaci v rámci programu Prevence
kriminality Jihomoravského kraje.
19. Rada města schválila:
• přijetí věcných darů pro CSSML dle návrhu,
• nákup dlouhodobého hmotného majetku – ozvučovací zařízení ZED-12FX pro
MKS Letovice dle návrhu a současně čerpání investičního fondu organizace na toto
zařízení,
• opravu chodníku Pražská – Jevíčská po provedení výměny vodovodu formou
asfaltového povrchu do původního stavu,
• přechod nájmu bytu v domě Komenského 6 dle návrhu,
• výpověď z nájmu nebytových prostor obchodu v budově osadního výboru Chlum,
• záměr pronájmu nebytových prostor obchodu v budově osadního výboru Chlum,
• provedení rozpočtových opatření č. 16/2010,
• zamítnout investice do přípravy a realizace digitalizace Kina Letovice,
• setrvání města Letovice v kategorii „C“ Místní agendy 21 v roce 2011 s udržením
kritérií kategorie B tam, kde již byly dosaženy,

• změny v Povodňovém plánu města Letovice v souvislosti s novým volebním
obdobím 2010 – 2014,
• dar městu Letovice od firmy Barvy a laky Teluria, s.r.o. ve výši 100 tis. Kč na
činnost SDH Letovice a uzavření smlouvy na tento dar,
• doplnění sportovní komise o zástupce DDM Letovice – Zuzana Musilová,
• veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., 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 Roubanina,
• veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č.128/2000
Sb., 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 přestupků
s obcí Roubanina.

