Rada města Letovice na své schůzi dne 13. 1. 2014 p r o j e d n a l a :
1. Soupis nároků u parcel zahrnutých do pozemkových úprav k.ú. Meziříčko u Letovice
s rozšířením do k.ú. Letovice.
2. Zhodnocení činnosti Městské policie za rok 2013.
3. Dispozice s majetkem města.
4. Souhrnnou zprávu z kontrolní činnosti týkající se veřejnosprávní kontroly 7
příspěvkových organizací města za rok 2013, 8 příjemců veřejné finanční podpory
(grantů a transferů) za období 2012 a 10 vnitřních kontrol Města Letovice za rok 2013.
5. Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2013.
6. Soupis dlužníků města Letovice za bytové a nebytové prostory.
7. Informace z jednání se zástupcem SÚS JmK ve věci investičních akcí této organizace
na území města Letovice.
8. Jednání s Národním památkovým ústavem, Územním odborném pracovišti v Brně, ve
věci Parku Letovice.
9. Konání šifrovacího závodu Svíčky 2014 ve dnech 30. – 31. 8. 2014 v Letovicích.
10. Rada města doporučila:
• zastupitelstvu města schválit investiční akci „Rekonstrukce a rozšíření vodovodní
sítě v ul. Jevíčská a Havírna“ do rozpočtu města na rok 2014,
• zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření č. 1/2014.
11. Rada města schválila:
• návrh finančního odboru a technického odboru ponechat sazby dle přílohy č. 3
obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 beze změn,
• změnu v „Pravidlech pro přidělování a užívání bytu v DPS na ulici J. Haška
1082/12“ s účinností od 14. 1. 2014,
• přijetí dědictví po zemřelém dle usnesení Městského soudu v Brně pod č.j.
58D2474/2013-68 a využití získaného majetku pro úhradu pohřbu,
• Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12080861 (Dolní Smržov) se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, a pověřuje starostu města jejím podpisem,
• Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12080665 (Zboněk) se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, a pověřuje starostu města jejím podpisem,
• zřízení věcného břemene umožňujícího využití zatížené nemovitosti pro účely
práva zřízení a provozování plynárenského zařízení a práva vstupovat a vjíždět na
nemovitost v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a
provozováním distribuční soustavy v souvislosti se stavbou „Rodinné domy
Meziříčko u Letovic“ na pozemku města p.č. 724/1 v k.ú. Meziříčko u Letovic, pro
oprávněného RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, dle přiloženého
textu budoucí smlouvy,
• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na údržbu cyklostezek ve
výši 70.000,- Kč,
• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na požární techniku a
věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek SDH ve výši 200.000,Kč,
• úpravy zeleně na pozemcích města,
• přípravu schůzí s občany v místních částech města, včetně termínů a personálního
zastoupení města,

• čerpání rezervního fondu v roce 2013 u příspěvkové organizace Mateřská škola
Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, ve výši 2.073,- Kč z důvodu použití
daňové úspory za rok 2008-2011,
• čerpání rezervního fondu v roce 2013 u příspěvkové organizace Mateřská škola
Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, ve výši 564,- Kč z důvodu použití
daňové úspory za rok 2008,
• čerpání rezervního fondu v roce 2013 u příspěvkové organizace Mateřská škola
Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, ve výši 630,- Kč z důvodu použití
daňové úspory za rok 2008,
• přijetí finančních darů pro CSSML dle předloženého návrhu,
• Plán kontrol na rok 2014,
• prodloužení nájemních smluv na byty dle písemného návrhu,
• text vzorové smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení (DPS Letovice),
• uzavření nových smluv o nájmu bytu v domě zvláštního určení (DPS Letovice) s
nájemníky, kteří uzavřeli smlouvu o nájmu bytu do 31. 12. 2013, dle písemné
přílohy,
• uzavření Dohody o poskytování služeb pro MKS Letovice – knihovnu, s Kulturním
zařízením města Boskovice, se sídlem Boskovice, Kpt. Jaroše 15, týkající se
ukončení smlouvy o poskytování služeb ze dne 11. 4. 2005, a pověřila starostu
města podpisem dohody,
• uzavření Dohody o poskytování služeb pro MKS Letovice – knihovnu, pob. Dolní
Smržov, s Kulturním zařízením města Boskovice, se sídlem Boskovice, Kpt. Jaroše
15, týkající se ukončení smlouvy o poskytování služeb ze dne 11. 4. 2005, a RM
pověřila starostu města podpisem dohody,
• uzavření Dohody o poskytování služeb pro MKS Letovice – knihovnu, pob.
Kladoruby, s Kulturním zařízením města Boskovice, se sídlem Boskovice, Kpt.
Jaroše 15, týkající se ukončení smlouvy o poskytování služeb ze dne 11. 4. 2005, a
pověřila starostu města podpisem dohody,
• uzavření Dohody o poskytování služeb Moravské zemské knihovny v Brně v rámci
regionálních funkcí pro MKS Letovice – Knihovnu, s Moravskou zemskou
knihovnou v Brně, se sídlem Brno, Kounicova 65a, a pověřila starostu města
podpisem dohody,
• uzavření Dohody o poskytování služeb Moravské zemské knihovny v Brně v rámci
regionálních funkcí pro MKS Letovice – Knihovnu, pob. Kladoruby, s Moravskou
zemskou knihovnou v Brně, se sídlem Brno, Kounicova 65a, a pověřila starostu
města podpisem dohody,
• uzavření Dohody o poskytování služeb Moravské zemské knihovny v Brně v rámci
regionálních funkcí pro MKS Letovice – Knihovnu, pod. Dolní Smržov,
s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, se sídlem Brno, Kounicova 65a, a
pověřila starostu města podpisem dohody,
• Domovní řád Domu s pečovatelskou službou, který nahrazuje Domovní řád ze dne
15. 9. 2010 a vstupuje v platnost dne 14. 1. 2014,
• uzavření smlouvy o dodávce a odběru tepla a TUV pro odběrní místo J. Haška
1082/12 (budova DPS) se společností KORDO s. r. o., se sídlem Letovice, Pražská
870 ke dni 13. 1. 2014 a pověřila starostu podpisem smlouvy,
• zapracování rozpočtových opatření č. 20/2013 do rozpočtu města na rok 2013,
• zapracování rozpočtových opatření č. 2/2014 do schváleného rozpočtu města na rok
2014,

• žádost Raketomodelářského klubu Letostroj Letovice o použití znaku města
Letovice na propagačních materiálech k pořádání Světového poháru v raketových
modelech ČR v Letovicích ve dnech dnech 13. a 14. 9. 2014.
• Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona
č. 500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na výkon přenesené
působnosti na úseku přestupků s Obcí Míchov,
• Město Letovice jako spolupořadatele akce „Mistrovství světa ve stiga hokeji“
v Letovicích ve dnech 12. – 13. 4. 2014,
• žádost Table Hockey Club Stiga Svitavy 93´ o použití znaku města Letovice na
propagačních materiálech k pořádání Mistrovství světa ve stiga hokeji v Letovicích
ve dnech 12. – 13. 4. 2014.
• příspěvek města Masarykově střední školy Letovice na organizaci krajské soutěže
Enersol 2014 ve výši 5 tis. Kč,
• působení v prostorách Centra sociálních služeb města Letovice pouze církvím
schváleným Ministerstvem kultury ČR.

