Rada města Letovice na své schůzi dne 30. června 2014 p r o j e d n a l a :
Odstoupení p. Antonína Žilky z funkce člena Rady města Letovice ke dni 18. 6. 2014.
Hospodaření města za období 1-5/2014 s následujícími údaji:
Dopis ve věci úpravy revizní šachty kanalizace na soukromém pozemku.
Dispozice s majetkem města.
Informace k přípravě Festivalu 3+1 včetně rozpočtu.
Přípravu koordinační schůzky ve věci opravy ul. Nádražní za účasti zástupců města,
SÚS JmK, České dráhy, DOPAZ s.r.o.
7. Informace k průběhu opravy komunikace Letovice – Křetín.
8. Informace k přípravě rekonstrukce vedení el. energie v ul. Česká a Masarykovo nám.
9. Žádost TOP 09, RV Blansko, o poskytnutí vývěsní skříňky města.
10. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci
ze dne 18. 12. 1997 s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, týkající se
zkrácení vázací doby plnění programu na 10 let a provedení výmazu zástavního práva
MMR ČR na p. č. 369/7 (č. p. 846) a parc. č. 370 (číslo popisné 681) vše v k. ú.
Letovice (nadstavba a vestavba bytových domů ul. Komenského 6, 8, 10, 12 a 14, 16
Letovice, 12 b.j.).
11. Rada města schválila:
• poskytnutí finančního daru města Michalu Šafaříkovi (zák. zástupce Vlastimil
Šafařík), Letovice, za reprezentaci v silovém trojboji ve výši 6 tis. Kč,
• provedení rozpočtových opatření č. 15/2014 dle písemného materiálu,
• poskytnutí účelového transferu pro občanské sdružení PaLetA, Letovice, ve výši 2
tis. Kč na financování akce BiGy Fest a pověřila starostu podpisem smlouvy,
• vypsání výběrového řízení na zajištění služeb daňového poradenství dle
předloženého písemného materiálu,
• uzavření Darovací smlouvy s p. Janem Čechem, bytem Letovice, Lhota 37, na
straně dárce a Městem Letovice na straně obdarovaného, a pověřila starostu
podpisem smlouvy,
• uzavření Smlouvy o vzájemné propagaci mezi KOMETOU GROUP, a.s., se sídlem
Brno, Křídlovická 34 a Městem Letovice, na zajištění vzájemné propagace a
reklamy od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pověřila starostu podpisem smlouvy,
• čerpání rezervního fondu ZŠ Letovice dle předloženého písemného materiálu,
• udělení výjimky pro Mateřskou školu Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko,
příspěvkovou organizaci, v počtu dětí v jedné ze tří tříd na 25 dětí ve školním roce
2014/2015,
• čerpání investičního fondu Technických služeb Letovice, se sídlem Letovice, Česká
17, dle předloženého návrhu,
• použití investičního fondu TS Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, na úhradu
vlastního podílu k dotaci na nákup automobilu s výměnnými nástavbami,
• vypsání výběrového řízení TS Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, na dodání
automobilu s výměnnými nástavbami,
• změnu odpisového plánu Technických služeb Letovice, se sídlem Letovice, Česká
17, dle předloženého písemného materiálu,
• vypsání výběrového řízení Technickými službami Letovice, se sídlem Letovice,
Česká 17, na výměru oken administrativní budovy,
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• dodavatele akce „Letovice, ul. Albína Krejčího – oprava chodníku pro pěší u BD 410, 12-18“ společnost HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 97, 679 62 Křetín, smlouvu
s vybranou firmou na uvedenou akci a pověřila starostu města jejím podpisem,
• dodavatele akce „Oprava fasády MěÚ Letovice“ společnost Letostav, spol. s r.o.,
Nádražní 12, 679 61 Letovice, smlouvu s vybranou firmou na uvedenou akci a
pověřila starostu města jejím podpisem,
• Smlouvu o právu provést stavbu „III/37418, III/37417 Podolí průtah a most 374171“ se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601
82 Brno, a pověřila starostu města jejím podpisem,
• podání žádosti města o finanční podporu z rozpočtu JmK podle Pravidel pro
poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích 2013 – 2019 ve výši 15.150,Kč na umělou obnovu sadbou melioračních dřevin (buk) a stavbu oplocenek a
pověřila starostu města podpisem žádosti,
• Návštěvní řád pro nemovitou kulturní a přírodní památku PARK Letovice,
• realizovat zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města ve variantě č. 2 formou služby,
• dodavatele akce „Elektronický hlasovací, evidenční a řídící systém - zvukové
záznamy z jednání zastupitelstva města - upřesnění ZD“ - firmu BitEST, Hloušecká
25/11, Kutná Hora, za cenu 24.672,- Kč včetně DPH (zajištění průběhu ZM
službou), smlouvu s vybranou firmou a pověřila starostu města podpisem smlouvy,
• opravu vstupního schodiště do domu Družstevní 22,
• navýšit počet strážníků Městské policie Letovice na 6 členů s platností ood 1. 10.
2014,
• Plán schůzí Rady města a Zastupitelstva města na 2. pololetí 2014,
• delegaci města na družební návštěvě Maďarska ve dnech 7. – 10. a 14. srpna 2014,
• zástupce města na družební návštěvě Chorvatska (Stari Grad) ve dnech 14. – 18. 8.
2014,
• Smlouvu o připojení k distribuční soustavě v hladině nízkého napětí č. 12093058 se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice,
a pověřila starostu města jejím podpisem.

