Rada města Letovice na své schůzi dne 1. července 2013 p r o j e d n a l a :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žádost společnosti ELIM Letovice, o.s., o příspěvek města Letovice.
Zprávu o průběžném plnění úkolů v místních částech Města Letovice.
Ústní zprávu k přípravám Festivalu 3+1.
Ústní zprávu k využití areálu bývalého Isarna.
Dispozice s majetkem města.
Rada města schválila:
• provedení rozpočtových opatření č. 9/2013,
• Přílohu č. 1 odpisového plánu Základní školy Letovice, okres Blansko od 1. 1.
2013,
• snížení příspěvku na odpisy nemovitého majetku příspěvkové organizace Mateřská
škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko dle předloženého návrhu,
• snížení odvodu odpisů nemovitého majetku MŠ Komenského o 51.844,- Kč,
• poskytnutí účelového finančního transferu pro Diecézní Charitu Blansko ve výši
7.350,- Kč za účelem úhrady nájemného za pronájem místnosti v budově na
Tyršové ul. 2 (bývalá ZŠ),
• uvolnění jistiny pro společnost EKOTERM, s.r.o., Letovice, dodavatele akce
„Víceúčelový sportovní areál“,
• vystavení souhlasu s přijetím finančních darů dle předloženého návrhu pro CSSML
Letovice,
• uzavření smlouvy s Vodárenskou a.s. na úhradu nákladů městu Letovice za opravu
povrchů ulice Nádražní a pověřuje starostu jejím podpisem,
• Smlouvu s charitativní organizací ADRA na příspěvek města na povodně
v Čechách,
• zamítnout žádost HZS JmK o příspěvek města z důvodu finančního zajišťování
provozu SDH Letovice,
• příspěvek města firmě LEDEKO a.s. ve výši 5 tis. Kč na zajištění Dožínkové
slavnosti 2013,
• udělení výjimky MŠ Čapkova z počtu dětí v 1 třídě pro školní rok 2013/2014 (z 24
na 25),
• Veřejnoprávní smlouvy uzavřené 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 provedení zápisu údajů do registru územní
identifikace, adres a nemovitostí prostřednictvím informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/ 2009 Sb., o základních
registrech, ve znění pozdějších předpisů, s obcemi Roubanina, Stvolová, Prostřední
Poříčí, Míchov, Horní Poříčí, Vranová, Skrchov, Pamětice, Deštná, Křetín, Sulíkov,
• Smlouvu o dílo na akci „Slatinka – oprava VO“ se společností ENERGETIKA
Boskovice, spol. s r.o., Nám. 9. května 2136/10, Boskovice, a pověřila starostu
města jejím podpisem,
• Smlouvu o pronájmu mobilního WC na hasičský výlet v místní části Chlum se
společností JOHNNY SERVIS, s.r.o., Tetín 1, Beroun, a pověřila starostu města
jejím podpisem,
• Koncept smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o účasti Města Letovice na
financování díla „Letovice,ul.Pod Klášterem - oprava kanalizace, rekonstrukce a
prodloužení vodovodu“, se Svazkem vodovodů a kanalizací města obcí, 17.
listopadu 14, Boskovice,

• Smlouvu o pronájmu mobilního WC a zábran na Festival 3+1 se společností
JOHNNY SERVIS, s.r.o., Tetín 1, Beroun, a pověřila starostu města jejím
podpisem,
• nepodávat žádost o změnu přednosti v jízdě na křižovatce v místní části Kladoruby
do původního stavu.
• nezahájit jednání s obcemi Vísky a Míchov ve věci přípravy cyklostezky Vísky Podolí – Míchov.
• otevření areálu Koupaliště Letovice prozatím do 31. 7. 2013.

