Rada města Letovice na své schůzi dne 4. října 2010 p r o j e d n a l a :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Přehled plnění místních poplatků k 30. 9. 2010.
Dispozice s majetkem města.
Návrh rozpočtového provizoria města na 1. čtvrtletí 2011.
Zprávu o vyhodnocení letní sezóny 2010 na městském koupališti.
Informace k ukončení mandátů členů RM.
Abdikaci předsedy a členů osadního výboru Babolky.
Informace k opravě komunikace do obce Slatinka po povodních z roku 2009 a s tím
spojenou uzavírkou komunikace.
8. Rada města schválila:
• údržbu zeleně ve městě a místních částech:
- pokácení vzrostlé břízy u domu p. Musikanta, Střední ul., Letovice, na vlastní
náklady žadatele,
- pokácení přerostlého dvojkmenu thuje u domu p. Horáčka, Smetanova 14,
Letovice, na vlastní náklady žadatele,
- pokácení 4 stromů druhu smrk a 2 přerostlých thují u bytového domu A.
Krejčího 6 a 8.
• žádost příspěvkové organizace MKS Letovice o navýšení odpisů nemovitého
majetku (technické zhodnocení budovy KD-bezbariérový přístup),
• výši úhrady za neinvestiční náklady na 1 žáka Základní školy v Letovicích od
okolních samostatných obcí za rok 2010 ve výši 4.800,- Kč,
• příspěvek města na údržbu stromů (lípy u Synkova mlýna) panu Jiřímu Bohatcovi,
• příspěvek města na opravu kříže u Synkova mlýna panu Jiřímu Bohatcovi,
• Dodavatele stavby „Letovice, Zábludov – oprava místní komunikace“ společnost
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, závod Jih, provoz Polička,
• Smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu JmK ve výši 200.000,- Kč na akci „Oprava
cyklotrasy Kochov – Novičí“,
• provedení rozpočtového opatření č. 12/2010,
• Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na sezonu 2010/2011,
• provést změnu v textu smluv o zřízení věcných břemen (kdy město je stranou
povinnou),
• zajištění plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 23. 9. 2010,
• navrhovaný způsob ohodnocení nalezených věcí a způsob vyřazení z majetku
města v roce 2010.

