Rada města Letovice na své schůzi dne 14. října 2013 p r o j e d n a l a :
1. Přidělení bytu č. 1313 v DPS Letovice.
2. Schválení příspěvku ve výši 126.441,- Kč v rámci programu „Vzdělávejte se pro růst
v Jihomoravském kraji II“ pro potřebu CSSML na období 2014 - 2015.
3. Předběžný výsledek hospodaření Města Letovice za období 1-9/2013.
4. Žádosti ZŠ Letovice, okres Blansko o granty a dotace z Nadace města Letovice a
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
5. Dispozice s majetkem města.
6. Informace z výběrových řízení na hlavní účetní a správce bytů MěÚ Letovice.
7. Informace k přípravě voleb do Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. 10. 2013
v Letovicích.
8. Informace k přípravě investiční akce Svazku VaK „Rekonstrukce vodovodního
přivaděče Poříčí“.
9. Informace z jednání se Svazkem VaK ve věci změn v projektu akce „Rekonstrukce a
rozšíření vodovodní sítě, ul. Jevíčská, Havírna, Letovice“.
10. Informace z jednání ve věci přípravy rekonstrukce komunikace Meziříčko – Lazinov
v souvislosti s rekonstrukcí komunikace Letovice – Křetín.
11. Informace o možnosti účasti města Letovice v „Projektu podpory mezinárodní
spolupráce“.
12. Výzvu Města Blanska ve věci zákazu provozování loterií a jiných podobných her na
území města.
13. Oznámení VAS a.s. Boskovice o přerušení dodávky vody do areálu spol. Keltoi
Letovice z důvodu neoprávněného odběru vody z vodovodu.
14. Stanovisko města Letovice k soudnímu řízení o určení vlastnického práva
k nemovitostem.
15. Informace k přípravě demolice domu č. p. 228, Na Plese 5, a hospodářské budovy bez
č. p. na pozemcích p. č. 2668/3, 2668/2 a 1375, vše v k.ú. Letovice.
16. Zápis z kontrolního dne stavby „Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Žlíbek“.
17. Rada města schválila:
• bezúplatný převod majetku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR do vlastnictví
města Letovice,
• uzavření dohody o započtení pohledávek s p. Bohumilem Vavříčkem. Dohoda bude
uzavřena v termínu do 30-ti dnů od doručení pravomocného rozhodnutí o povolení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a pověřuje starostu jejím
podpisem,
• udělení souhlasu s provedením stavby „III/37418, 37417 Podolí průtah a most
37417-1-DSP“ na pozemcích p.č. 115, 116/1, 116/4, 289/5, 365/1, 365/3, 365/4,
365/6 a 376/1 (376 dle PK), vše v k.ú. Podolí u Míchova, a souhlasu s vynětím ze
ZPF na pozemku p.č. 116/4 v k.ú. Podolí u Míchova ve výměře 1 m2,
• uzavření smlouvy na akci „Letovice, ul. Brahmsova – oprava chodníku pro pěší“ se
společností H3 Inženýrské stavby, s.r.o., Brněnská 1002/27, Blansko, s termínem
ukončení 30. 11. 2013,
• Smlouvu o poskytnutí polohopisných dat se společností Telefónica Czech Republic,
a.s., se sídlem, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, a pověřila starostu města jejím
podpisem,
• podání žádosti o dotaci (příspěvek) na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací
aktivity zaměstnanců v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském
kraji II“ na Úřad práce ČR, Brno ve výši 228.023,- Kč,

• podání žádosti o dotaci ve výši 2.829.000,- Kč na financování provozu domova pro
seniory a ve výši 96.000,- Kč na financování provozu pečovatelské služby v roce
2014,
• podání “Žádosti o zařazení do systému víceleté podpory poskytovatelů sociálních
služeb“ u Krajského úřadu JMK Centrem sociálních služeb města Letovice na rok
2014 pro domov pro seniory ve výši 504 tis. Kč a pro pečovatelskou službu ve výši
58 tis. Kč,
• provedení rozpočtových opatření č. 14/2013,
• poskytnutí účelového transferu ve výši 45.000,- Kč pro Městské kulturní středisko
Letovice, Nová 71/1, Letovice, za účelem pořízení šatních skříní pro mažoretky,
• složení DIK k provedení ohodnocení evidovaných ztrát a nálezů a jejich posouzení
v roce 2013,
• přijetí hmotného daru dle předloženého návrhu Centrem sociálních služeb města
Letovice,
• vyhlásit anketu „Osobnost roku 2013“,
• pronájem bytu 3+1 v domě Tyršova 1 (po pí. Portlové),
• Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ustanovení § 160 odst. 5 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, na výkon přenesené působnosti dle ust.
§ 12 zákona č. 133/2000 S., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s Obcí Prostřední Poříčí za cenu
1.500,- Kč/1 správní řízení.

