Rada města Letovice na své 60. schůzi dne 7. prosince 2009 p r o j e d n a l a :
1. Soupis dotací získaných v roce 2009.
2. Hospodaření města za období I-XI/2009 včetně výsledku hospodaření s bytovými a
nebytovými prostorami.
3. Informace k pokračování rekonstrukce ZŠ Komenského.
4. Ředitelské volno ZŠ Letovice ve dnech 21. a 22. 12. 2009.
5. Uzavření projektu „Oprava učeben Fy a Che“ v budově ZŠ Komenského.
6. Informace k problematice zachování speciálního školství v Letovicích.
7. První pracovní návrh na rozpočet města na rok 2010.
8. Informace k přípravě účasti města Letovice na Regiontour 2010.
9. Informace k nezaměstnanosti na okrese Blansko k 31. 10. 2009.
10. Informace o záměru zrušení Svazku nakládání s odpady Boskovice a schválila pověřit
zástupce města Letovice ve v tomto svazku hlasovat na valné hromadě o zrušení
Svazku nakládání s odpady Boskovice.
11. Komentář VAS a.s. Boskovice k ceně vodného a stočného od 1. 1. 2010.
12. Petici občanů z ul. Brněnská o opravu komunikace v této ulici a schválila odeslat
občanům z ul. Brněnská kopii rozpočtovaných nákladů na žádané opravy v této ulici.
13. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 17/2009.
14. Rada města schválila:
• Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. zhotovitele 28-001-265 na vypracování
územního plánu města Letovice,
• Sazebník Fakultativních služeb CSSML – domov pro seniory s účinností od 1. 1.
2010,
• Kritéria pro přidělení a užívání bytů v domě s pečovatelskou službou s účinností od
1. 1. 2010,
• žádost TS Letovice o souhlas s čerpáním investičního fondu na celkovou opravu
samosběru S-O1 na vozidle Avia,
• v souvislosti s pořízením dlouhodobého majetku zvýšení příspěvku na provoz MŠ
Komenského na investiční příspěvek,
• žádost MŠ Komenského o souhlas s čerpáním investičního fondu na pořízení
dlouhodobého majetku,
• žádost MŠ Čapkova o navýšení příspěvku na odpisy dlouhodobého majetku,
• žádost CSSML o navýšení výdajů na odpisy dlouhodobého majetku,
• smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace JmK ve výši 40.291,-Kč na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009
• provedení rozpočtového opatření č. 16/2009,
• zamítnout žádost o rozšíření veřejného osvětlení o světelný bod na stávající sloup
na soukromém pozemku v k. ú. Meziříčko,
• smlouvy o nájmu reklamní plochy mezi Městem Letovice a a firmami Dispechem
s.r.o., ANDY s.r.o., P-D Refractories CZ a.s., Jednota SD, Pohřební ústav JUDr.
Magdalena Raabová, Pohřební ústav Holub, ART reklama s.r.o., Zámek Letovice,
HUFFI s.r.o.,
• v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, pověřit technický odbor rozhodováním o uzavírání
smluv o nájmu reklamní plochy,
• vyhlásit výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro stavební
povolení a realizaci na kotelnu MŠ Komenského,

• žádost ZŠ Letovice o souhlas s čerpáním investičního fondu ve výši 150 tis. Kč na
instalaci žaluzií,
• dispozice s majetkem města,
• Zprávu o plnění úkolů v místních částech Města Letovice,
• předložený Rozpis schůzí s občany v místních částech města v roce 2010,
• Plán práce Rady města Letovice na 1. pololetí roku 2010,
• Vydat souhlas města k žádosti SOŠ a SOU – MŠP Letovice o dotaci na projekt
„Regionální vzdělávací centrum pro obnovitelné zdroje energií JmK a energeticky
soběstačné centrum EVVO“,
• technický dozor investora na akci „Víceúčelové sportovní hřiště Letovice“ – Ing.
Miloš Novotný, Boskovice, K Lipníkům 31,
• dodavatele akce „Výměna oken a dveří v bytovém domě Tyršova 1, Letovice“ –
firmu OKNOSTYL group s.r.o., Masarykova 14, Blansko,
• dodavatele akce „Rekultivace staré skládky města Letovice – Červený vrch“
společnost HOLCNER – DOPRAVA, s.r.o., Štěchov 37, 679 71 Lysice,
• vyřazení jednotlivých položek majetku z evidence majetku města Letovice dle
návrhů DIK,
• vyřazení jednotlivých položek majetku z evidence majetku u příspěvkových
organizací dle návrhů DIK,
• prodej vyřazeného majetku dle návrhu finančního odboru,
• vyřadit akci „Oprava budovy MěÚ Letovice“ z návrhu rozpočtu města na rok 2010,

