Rada města Letovice na své schůzi dne 23. září 2013 p r o j e d n a l a :
1. Přidělení grantu z Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí ve
výši 8.700,- Kč na akci „Komunitní zahrada MŠ Komenského“.
2. Předběžný výsledek hospodaření města Letovice za období 01-08/2013.
3. Oznámení o přidělení grantu z Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a ŽP
Mateřské škole Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkové organizaci, ve
výši 2.448,- Kč na financování projektu „Bludiště“.
4. Informace k provozu Masarykovy školy práce Letovice.
5. Dispozice s majetkem města.
6. Činnost MKS Letovice v sezóně 2013 – 2014.
7. Podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt
„Sanace sesuvu skalního tělesa“ (Alfachem).
8. Program družební návštěvy z Kirchlintelnu v Letovicích ve dnech 12. 10. – 16. 10.
2013.
9. Rada města schválila:
• odložit problematiku opravy bazénové vany na RM 4. 11. 2013,
• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro město Letovice ve výši 40.000,Kč na akci „Hudební festivalový program“ v rámci projektu: „Regionální
komunitní FESTIVAL 3+1 v Letovicích“ za podmínek návrhu smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a pověřila starostu podpisem
dotační smlouvy,
• uzavření Smlouvy o pronájmu tělocvičny s Městským kulturním střediskem
Letovice, Nová ul. 71/1, Letovice a pověřila starostu jejím podpisem,
• vystavení souhlasu s přijetím finančního daru pro CSSML od pí. Vlasty Juránkové,
• předložený návrh CSSML na zrušení odvodu odpisů movitého majetku od roku
2014,
• uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup
zásahového požárního automobilu typu CAS ve výši 900 000,- Kč a pověřila
starostu jejím podpisem,
• vystavení souhlasu s přijetím finančního daru od firmy Nuova Caffe s. r. o., pro
příspěvkovou organizaci Základní škola Letovice, okres Blansko,
• provedení rozpočtových opatření č. 13/2013,
• záměr pronájmu bytu 3+1 v domě Tyršova 1,
• vymáhat pohledávku ve výši 13.629,00 Kč (bez příslušenství) soudní cestou,
• společnosti Vario –Vila s.r.o. umístění inženýrských sítí do pozemku města etovice
p.č. 368 a 366/3 v k.ú. Letovice v rámci územního řízení pro umístění stavby 2x
bytových domů na p.č. 366/51,366/52 a 366/53 v k.ú. Letovice,
• společnosti Vario Vila s.r.o. umístění stavby rozšíření místní komunikace na
pozemky města Letovice p.č. 366/3 v ul. Jiráskova. Tato stavba bude provedena
dle PD pro územní rozhodnutí o umístění stavby,
• společnosti Vario Vila s.r.o. komunikační připojení novostavby pozemní
komunikace ke 2 bytovým domům k místní komunikaci v ul. Jiráskova situované
na p.č. 366/36 v k.ú. Letovice. Tato stavba bude provedena dle PD pro územní
rozhodnutí o umístění stavby.,
• v rámci plánované investice spol. Vario-Vila s.r.o. a zásahu do pozemků města
Letovice požadovat v předmětné věci, uzavření plánovací smlouvy, smlouvy o
financování díla a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
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umístění inženýrských sítí. Návrhy těchto smluv předloží společnost Vario-Vila
s.r.o. městu Letovice do fáze vydání stavebního povolení na předmětné stavby,
Dodatek k licenční smlouvě o poskytování uživatelských práv k modulárnímu
počítačovému programu MUNIS (licenční číslo 92080) – Modul komunikátor a
pověřila starostu města jejím podpisem,
Smlouvu o právu provést stavbu „SO 103a –Úprava objízdné trasy“ s Obcí
Lazinov,
Dodatek č. 1 smlouvy o obstarání inženýrské činnosti a odborného technického
dozoru pro stavbu „Sběrný dvůr odpadů Města Letovice“,
Smlouvu o právu provést stavbu „SO 301 zaústění jednotné kanalizace“ v rámci
stavby „II/365 průtah“ se Správou a údržbou silnic JM kraje, příspěvkovou
organizací kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, a pověřila starostu města jejím
podpisem,
po úpravách Smlouvu se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17.
Listopadu 138/14, 680 01 Boskovice a se Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno o
postupu přípravy stavby, výběru zhotovitel a realizaci stavby „II/365 Letovice
průtah“ a pověřila starostu města jejím podpisem,
postup obnovy zeleně na hřbitově v Letovicích ve variantě obnovy bříz v odd. č. 2
po jednotlivých řadách s novou výsadbou v menším rozsahu. Obnova zahrnuje
požadované skácení 3 bříz na hřbitově č. 2 a 4 thují na hřbitově č. 1 v Letovicích,
postup obnovy hřbitova v Letovicích,
poskytnutí neinvestičního účelového transferu pro SDH Jasinov na pořízení
slavnostních uniforem ve výši 15 tis. Kč,
navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Letovice o 30 tis. Kč za účelem úhrady
nákladů na výuku anglického jazyka rodilým mluvčím,
nepřipravovat v letošním roce oslavu státního svátku 28. října 2013,
podání žádosti o finanční podporu z programu Mládež v akci na projekt „Hudba –
spojovatelka národů Evropy 2014“.

