Rada města Letovice na své schůzi dne 3. února 2014 p r o j e d n a l a :
1. Informaci vedoucího OOP ČR Letovice k bezpečnostní situaci v Letovicích za rok
2014.
2. Nabídku firmy TELFIN, a.s. na odkoupení pohledávek města Letovice.
3. Informaci o výši dotace poskytnuté příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb
města Letovice na rok 2014.
4. Žádost o změnu Územního plánu města Letovice.
5. Dispozice s majetkem města.
6. Poděkování Oblastní charity Blansko k organizaci Tříkrálové sbírky 2014
v Letovicích.
7. Přípravu komise ke zpracování aktualizace Jednacího řádu ZM Letovice.
8. Rada města doporučila:
• zastupitelstvu města schválit odepsání pohledávky dle předloženého návrhu
z důvodu nevymožitelnosti pohledávky (úmrtí dlužníka),
• zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtových opatření č. 3/2014,
• zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace sportovním organizacím z rozpočtu
města:
− TJ Sokol Letovice ve výši 149.110,- Kč
− AFK Letovice ve výši 52.213,- Kč
• Zastupitelstvu města Letovice schválit Hodnotící zpráva projektu: Letovice –
Zdravé město v roce 2013,
• Zastupitelstvu města Letovice schválit:
− účastnit města ve všech pěti aktivitách vyhlášených NSZM ČR - Dne Země, Dne
bez tabáku, Dny bez úrazů, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut,
Dny zdraví,
− chartu 2014 k Evropskému týdnu mobility a Evropskému dni bez aut o potvrzení
účasti města a uspořádání aktivit ve městě k této aktivitě vyhlášené Evropskou
komisí,
− pořádání soutěže Rozkvetlé Letovice 2014,
− uspořádání Veřejného fóra 2014.
• Zastupitelstvu města Letovice schválit Akční plán zlepšování Místní agendy 21 a
Projektu Zdravé město Letovice na rok 2014,
• zastupitelstvu města schválit přidělení zakázky „Sanace sesuvu skalního tělesa
v Letovicích, na parc. č.1856/1“ uchazeči KORA-VODOSTAVING s.r.o.,
Zbraslavecká 492, Kunštát,
• zastupitelstvu města schválit smlouvu s firmou KORA-VODOSTAVING s.r.o.,
Zbraslavecká 492, Kunštát, na realizaci akce „Sanace sesuvu skalního tělesa
v Letovicích, na parc. č. 1856/1“ a pověřit starostu města jejím podpisem.
9. Rada města schválila:
• tisk Katalogu řemesel a služeb města Letovice 2014 ve formátu A4,
• přidělit zakázku „Tisk Katalogu řemesel a služeb města Letovice 2014“ firmě Tisk
α Reklamy Letovice,
• zveřejnění na interaktivní mapě města bez samostatného poplatku, pokud využije
reklamy v Katalogu řemesel a služeb města Letovice 2014,
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozu internetové prezentace a poskytování
webhostingových služeb ze dne 4. 3. 2013 s firmou Galileo Porporation s.r.o.,
Chomutov,
• po doplnění složení škodní komise pro rok 2014,

• udělit souhlas příspěvkové organizaci města Technické služby Letovice k pořízení
nového komunálního nosiče včetně vodní cisternové nástavby a čerpání
investičního fondu TS Letovice na nákup této techniky,
• poskytnutí příspěvku na služby rané péče ve výši 4.000,- Kč Slezské diakonii, Na
Nivách 7, Český Těšín, na úhradu nákladů za rok 2013,
• přijetí průtokové dotace z JMK ve výši 10.000,- Kč pro Centrum sociálních služeb
města Letovice na Pečovatelskou službu a uzavření Smlouvy o poskytnutí této
dotace,
• provedení rozpočtových opatření č. 4/2014,
• poskytnutí dotace z rozpočtu města:
− BACARDI ve výši 10.705,- Kč
− Letecký klub Letovice ve výši 3553,- Kč
− Leteckomodelářský klub Letovice ve výši 2.194,- Kč
− Raketomodelářský klub Letovice ve výši 3.579,- Kč
− Dům dětí a mládeže Letovice ve výši 4.134,- Kč
− Fan Club BOP Křetínka ve výši 1.543,- Kč
• podání žádosti o účelovou investiční dotaci z JmK na zpracování změny územního
plánu města ve výši 13.310,- Kč,
• přidělení bytu 3+1 (č. 14) v domě Tyršova 1,
• uzavření smlouvy na dodávku pitné vody mezi Městem Letovice a Vodárenskou
akciovou společností , a.s., Divize Boskovice pro Dům s pečovatelskou službou,
J.Haška 1095/2, Letovice a pověřila starostu podpisem smlouvy,
• soupis nájemníků Domu s pečovatelskou službou, J. Haška 1095/12,
• uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
pro zákazníky kategorie C mezi Městem Letovice a firmou E.ON Energie, a.s.
v bytovém a nebytovém domě Tyršova 205/1 a pověřila starostu podpisem
smlouvy,
• uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
pro zákazníky kategorie C mezi Městem Letovice a firmou E.ON Energie, a.s.
v bytovém a nebytovém domě Masarykovo nám. 205/37 a pověřila starostu
podpisem smlouvy,
• ponechat pravidla pro přidělování grantů v nezměněné podobě jako v roce 2013,
• připojení Města Letovice k mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ dne 10.
března 2014,
• Smlouvu o postupu při realizaci a financování stavby “Sanace sesuvu skalního
tělesa“ se společností Alfachem s.r.o., U Koupaliště 119/ 6, Letovice,
• zaevidování města Letovice mezi žádosti o dotaci na Strategický plán města
Letovice.

