Rada města Letovice na své schůzi dne 29. dubna 2013 p r o j e d n a l a :
1. Dokoupení programu Evidence smluv, Vzory smluv, Codexis rekodifikace od firmy
Atlas Consulting ve variantě 2.
2. Žádost vlastníků náhrobků na hřbitově č. 2 o změnu rozhodnutí RM ve věci kácení
bříz na hřbitově.
3. Předběžný výsledek hospodaření města za období 1-3/2013.
4. Písemný materiál „Žádost o zvýšení příspěvku na provoz CSSML Letovice“.
5. Dispozice s majetkem města.
6. Zprávu o činnosti Mikroregionu Letovicko za rok 2012.
7. Informace z dalších jednání ve věci sanace svahu v ul. Na Plese.
8. Další informace k přípravě zakoupení Parku Letovice.
9. Informace k pokračování rekonstrukce vodovodu v ul. Nádražní.
10. Informace k přípravě rekonstrukce komunikace Letovice – Křetín.
11. Získání dotace na regeneraci panelového sídliště – 4. etapa.
12. Informace k možnosti vybudování dopravního uzlu na ul. Nádražní soukromým
investorem.
13. Návrh provozního řádu budovy osadního výboru Zboněk.
14. Rada města doporučila:
• zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření č. 4.11/2013,
• zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města
za rok 2012 včetně všech příloh a Zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bez výhrad,
• zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města za rok 2012 bez výhrad.
15. Rada města schválila:
• přidělení zakázky „Revitalizace zeleně na Masarykově náměstí v Letovicích“
uchazeči č. 3. Jan Vavřín – ARS, Peciny 265, Litomyšl, a Smlouvu s vybranou
firmou na tuto akci,
• Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností
ASEKOL, s.r.o., Československého exilu 2062/8, Praha 4,
• vykonavatele funkce technického dozoru na stavbě „Sběrný dvůr odpadů Města
Letovice“ Ing. Miloše Novotného, Boskovice,
• koncept smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o účasti Města Letovice na
financování díla „Letovice – zokruhování vodovodu Havírna – Jevíčská, rozšíření
tl. pásma VDJ Písečná – aktualizace PD“,
• jako provozovatele prodejního stánku v areálu Koupaliště Letovice – firmu MON –
EST Brno, s.r.o., Štefánikova 50, Brno,
• uzavření darovací smlouvy na přijetí částky 5.425,- Kč od Města Velké Opatovice,
a přijetí finančního daru v této výši,
• provedení rozpočtových opatření č. 4.1 – 4.10/2013,
• provedení rozpočtových opatření č. 4.12 a 4.14/2013,
• udělení souhlasu s přijetím finančních darů uvedených písemném materiálu
v celkové hodnotě 38.978,- Kč pro Centrum sociálních služeb města Letovice,
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK mezi JMK, MŠ Letovice,
Komenského 11, okres Blansko, příspěvkovou organizací a Městem Letovice
týkající se poskytnutí dotace na akci Komunitním plánováním ke školní přírodní
zahradě v Letovicích ve výši 27 tis. Kč,
• poskytnutí věcného daru (obrazu) družebnímu městu Kirchliteln,

• poskytnutí finančního daru organizaci Klub vojenské historie – Pancéřová technika,
ve výši 4.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy na tento dar,
• navýšení nájemného od 1. 7. 2013 o inflaci roku 2012 v bytech města v domě J.
Haška 14, 16 (30.B.J.), které byly postaveny s dotací,
• Dodatek č. 6 ke Smlouvě o výkonu správy bytového a nebytového fondu uzavřené
dne 20. 12. 2007 mezi Městem Letovice a KORDO s.r.o.,
• účetní závěrku příspěvkových organizací zřízených městem Letovice:
- Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko,
- Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko,
- Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko,
- Základní škola Letovice, Komenského 902/5, 679 61 Letovice, okres Blansko,
- Městské kulturní středisko Letovice,
- Technické služby Letovice,
- Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
za rok 2012 bez výhrad,
• vyhlášení a pravidla soutěže o nejlepší květinovou výzdobu obytných domů o více
bytových jednotkách, rodinných domů a úpravu okolí rodinných domů „Rozkvetlé
Letovice 2013“,
• program zasedání zastupitelstva města dne 29. 5. 2013,
• delegaci města pro zahraniční cestu dne 5. května 2013 do družebního města
Slepčany,
• delegaci města pro zahraniční cestu ve dnech 3. – 6. května 2013 do družebního
města Kirchlinteln,
• osobnosti města za rok 2012:
- Roman Chatrný – za záchranu lidského života,
- Rudolf Leinveber – in memoriam za celoživotní práci v SDH Letovice,
- MUDr. Hana Kratochvílová – za celoživotní činnost v oblasti kultury ve městě,
především v kostele sv. Václava,
- Leopold Loukota – za aktivní činnost v SDH Letovice.

