Rada města Letovice na své schůzi dne 23. srpna 2010 p r o j e d n a l a :
1. Analýzu provedených případů MěÚ Letovice na základě uzavřených veřejnoprávních
smluv na přestupkovou agendu a agendu sociálně-právní ochrany dětí.
2. Dispozici s majetkem města.
3. Informace z jednání ve věci přístupové komunikace do lokality „Třešínky“.
4. Zprávu o nesouladu financování úseku s bytovým a nebytovým fondem města.
5. Dosažené výsledky v hospodaření příspěvkových organizací města za I. pololetí 2010
bez výhrad – Technické služby Letovice, Mateřská škola Čapkova, Mateřská škola
Třebětínská, Mateřská škola Komenského, Základní škola Letovice, Centrum
sociálních služeb Letovice a Městské kulturní středisko Letovice.
6. Hospodaření města za 1. pololetí 2010.
7. Návrh vzorové smlouvy o budoucím odprodeji nadstavbových bytů na ul.
Komenského a Bezručova.
8. Informace k vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé Letovice 2010“.
9. Informace k přípravě slavnostního otevření ZŠ Komenského a Víceúčelového
sportovního areálu Letovice dne 28. 9. 2010.
10. Informace o pořádání Mistrovství ČR v lukostřelbě, v Letovicích, ve dnech 25. – 26.
9. 2010.
11. Informace k terénním úpravám a zeleni kolem Víceúčelového sportovního areálu
Letovice.
12. Informace starosty o návštěvě v družebním městě Stari Grad.
13. Výsledky veřejného projednání Komunitního plánu zdraví a kvality života města
Letovice – seznam naléhavých problémů k řešení a jejich ověření v anketě.
14. Informace o registraci volebních stran a hnutí pro komunální volby v říjnu 2010.
15. Rada města doporučila:
• zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 8/2010,
• zastupitelstvu města schválit novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, dle přiloženého
textu,
• zastupitelstvu města vzít výsledky veřejného projednání Komunitního plánu zdraví
a kvality života města Letovice na vědomí a uložit RM zpracovat návrh možností
jejich řešení.
16. Rada města schválila:
• zhotovení venkovního vedení elektrické přípojky pro zvonění na kapličku
v Jasinově,
• uvolnění poměrné části jistiny za roky 2008, 2009 a 2010 ve výši 36 tis. Kč
zhotoviteli stavby Vodovod Podolí firmě K.T.S. – montáže, s.r.o., Havírenská 10,
Letovice,
• přidělení zakázky „Letovice, Novičí – oprava chodníku pro pěší “ firmě Holas CZ s.r.o.,
Lazinov 97, 679 62 Křetín,

• přidělit zakázku „Letovice - odstraňování povodňových škod 2009“ takto:
- SO 01 Letovice, Novičí - oprava propustku firmě Ekoterm CZ spol. s.r.o.,
- SO 02 Letovice, Slatinka - oprava opěrné zdi a části komunikace firmě
Výstavba IS spol. s r.o.,
- SO 03 Letovice, Dolní Smržov – oprava místní komunikace u č.p. 21 firmě
COLAS CZ a.s.,
- SO 04 Letovice – opravy komunikací tryskovou metodou
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04-2 Letovice - oprava místní komunikace v ul. U Cihelny
firmě DS Delta spol. s r.o.,
pronájem prostor bývalé služebny MP Letovice České poště s.p., pobočka Letovice
na dobu určitou do 30. 6. 2011,
přijetí darů na Festival 3+1: - 5.000,- Kč Mat-el Letovice s.r.o.
- 3.000,- Kč Keramická dílna Prudký - Hladil
- 15.000,- Kč Colas CZ a.s.
- 20.000,- Kč Ekoterm s.r.o. Vísky
- 5.000,- Kč Letostav s.r.o. Letovice
- 1.500,- Kč Kompletstav s.r.o. Letovice
- 2.000,- Kč Letokov a.s. Letovice
- 10.000,- Kč Autodoprava Porč, Lysice
odpisový plán příspěvkových organizací města Základní školy Letovice na rok
2010 včetně jeho doplnění o odpisovou skupinu č. 7 – Stavby (jedná se o
bezbariérový přístup – chodník k ZŠ s dobou odepisování 30 let),
žádost ZŠ Letovice o čerpání z rezervního fondu na nákup učebních pomůcek
(jedná se o použití odpočitatelné částky ze zisku roku 2008 na dani z příjmu
právnických osob a ze zisku roku 2009 na dani z příjmu právnických osob),
žádost MŠ Čapkova o povýšení příspěvku na provoz na odpisy dlouhodobého
majetku (technické zhodnocení budovy), stejnou částku MŠ Čapkova odvede do
rozpočtu města jako odvod z odpisů,
provedení rozpočtového opatření č. 9/2010,
příspěvek města na vydání Moravského historického slovníku (Ročenka za léta
2006 – 2010) ve výši 3 tis. Kč,
účast města Letovice na Regiontour 2011 ve společné expozici za podobných
finančních nákladů jako v roce 2010,
složení HIK a DIK k provedení inventarizace v roce 2010 s doplněním v DIK č. 7
SDH + OV Lhota a č. 11 OV Babolky,
stanovisko Města Letovice k realizaci stezek pro chodce a cyklisty podél silnice
I/43 v úseku Letovice – Rozhraní.

