Rada města Letovice na své schůzi dne 7. dubna 2014 p r o j e d n a l a :
1. Hospodaření města Letovice za období 1-2/2014.
2. Nutnost navýšení příspěvku města na činnost MŠ zřizovaných Městem Letovice
v souvislosti s úpravou výše školného na 450,- Kč/měsíc/dítě s ohledem na platné
právní předpisy.
3. Vyrozumění společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., týkající se zrušení VTA u
domu Družstevní č. 865/8.
4. Informace k ekologické havárii na řece Svitavě dne 4. 4. 2014.
5. Zprávu o přípravě areálu městského letního koupaliště na letní sezonu 2014.
6. Informace zástupce firmy LEDEKO a.s. k dalším záměrům firmy.
7. Soupis dlužníků města Letovice za bytové a nebytové prostory.
8. Rozpočet nákladů na přestavbu bytové jednotky v domě Tyršova 1, o dispozici 3+1.
9. Dispozice s majetkem města.
10. Žádost sdružení „Paprsky naděje“ o příspěvek města.
11. Rada města doporučila:
• zastupitelstvu města schválit hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko Letovice, Letovice, Nová 71/1, za rok 2013 bez výhrad,
• zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření č. 9/2014,
12. Rada města schválila:
• uzavření pojistné smlouvy na zametací stroj Bucher City Car 5000 XL
s Kooperativou a. s. a pověřila starostu podpisem pojistné smlouvy,
• text smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice na poskytování grantů
z rozpočtu města dle Kritérií pro udělování grantů města Letovice,
• zadat provedení následné údržby na předmětných lokalitách (Komenského,
Třebětínské náměstí a Alb. Krejčího) příspěvkové organizaci Technickým službám
Letovice v rámci rozpočtované kapitoly „zeleň města“,
• po úpravách organizační směrnici Zásady vztahů Města Letovice k příspěvkovým
organizacím s účinností od 1. 5. 2014,
• uzavření smlouvy o účasti v marketingové akci BluePilot se společností NAR
marketing s. r. o., Ostrava – Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 52/33, jejímž
předmětem je bezúplatný přístup do trialové verze Virtuální aukční síně PROebiz a
pověřila starostu podpisem smlouvy,
• Účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Letovice, Nová
71/1, Letovice, za rok 2013,
• rozdělení výsledku hospodaření roku 2013 Městského kulturního střediska
Letovice, Nová 71/1, Letovice, dle předloženého návrhu,
• přijetí finančních darů Centrem sociálních služeb města Letovice, J. Haška 12,
Letovice, dle písemného materiálu,
• poskytnutí účelového transferu pro Fan-Club „BOP Křetínka“ na akci „Úklid břehu
přehrady Křetínky“ ve výši 10 tis. Kč,
• poskytnutí finančního daru pro ZUŠ Letovice na zabezpečení akcí reprezentujících
město ve výši 50 tis. Kč,
• provedení rozpočtových opatření č. 8/2014,
• uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9255920651 – D se Státním fondem rozvoje
bydlení, Dlouhá 741/13, 110 00 Praha – Staré Město,
• uzavření dotační smlouvy s JmK na neinvestiční dotaci na realizaci projektu
„Mistrovství světa a ČR ve stolním táhlovém hokeji STIGA“ ve výši 150 tis. Kč a
pověřila starostu podpisem smlouvy,

• Dodatek č. 1 Mandátní smlouvy se společností ADITIS, s.r.o., Rokytova 2667/20,
615 00 Brno, na zajištění smluv o zřízení věcného břemene a jejich vkladu do
Katastru nemovitostí v souvislosti na akci „Letovice – kanalizační sběrač“ a
pověřila starostu města jeho podpisem,
• Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKOKOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, a pověřila starostu města jejím
podpisem,
• Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 24/2013 na akci „Letovice, ul. Brahmsova – oprava
chodníku pro pěší “ se společností HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 97, 679 62 Křetín, a
pověřila starostu města jeho podpisem,
• podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Lokální
výstražný a varovný protipovodňový systém pro město Letovice“ s rozpočtem akce
v celkové výši 10.397.374,- Kč včetně DPH, výše dotace 90%,
• použití investičního fondu TS Letovice na zakoupení traktorového nosiče
kontejnerů a dálkově řízené sekačky,
• způsob zajištění Oslavy státního svátku ČR – Dne vítězství dle předloženého
materiálu,
• Osobnosti města za rok 2013:
− RNDr. Hana Nečasová – za mimořádné pedagogické úspěchy ve vzdělávání
žáků ZŠ Letovice, zejména v oblasti chemie, a za vítězství jejich žáků
v celostátní soutěži Mladý chemik v roce 2013,
− Jiří Škrabal – za celoživotní činnost v zásahové jednotce SDH Letovice,
− Mgr. Věra Škápíková – in memoriam – za nesmazatelné kulturní bohatství a
národopisnou činnost pro město Letovice a jeho okolí,
− Antonín Žilka – za zlepšování každodenního života občanů města a zajišťování
aktivit, které zviditelňují město po stránce sportovní i ochrany životního
prostředí,
− MUDr. Milan Pištělák – in memoriam - za dlouholetý přínos v oblasti kultury a
sportu v Letovicích.
• Smlouvu o partnerství s finanční spoluúčastí mezi Městem Letovice a Table
Hockey club Stiga Svitavy 93, Údolní 3, 568 02 Svitavy, na spolupráci při realizaci
projektu „Mistrovství světa klubů a Czech Open 2014“.

