SKUTE SKÉ NOVINY

STRANA 2

Volby do obecních
zastupitelstev
Volby do obecních zastupitelstev, tzv. komunální volby, prob hnou v pátek 15. a sobotu 16. !íjna v obvyklých "asech. Níže uvádíme seznam volebních okrsk# s jejich sídly. Veškeré pot!ebné informace týkající se voleb jsou
na našich ú!edních deskách (webové stránky, výv ska na budov ú!adu).
Upozor$ujeme, že v komunálních volbách mohou volit ti voli"i, kte!í mají
v daném m st trvalý pobyt. Dále upozor$ujeme, že p!i t chto volbách se
nevystavují voli"ské pr#kazy a každý musí volit ve svém okrsku (viz.níže).

OZNÁMENÍ
o po!tu a sídle volebních okrsk" p#ivolbách
do Poslanecké sn$m ovny parlam entu R
Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu %R se uskute"ní v pátek
15. 10. 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. 10. 2010
od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební okrsek . 1 je volební místnost v budov! M!stského ú"adu
Skute , pro voli"e trvale p!ihlášené v ulicích:
Boženy N mcové, Dr. Znojemského, Fortna, Havlova, Heydukova, M írová, Na Vlaštovce, Palackého nám., P!í"ná, Rubešova, Rybi"kova, Sahulova,
Spojovací, Strmá,Terezy Novákové, Tomáškova, Tylova, Tyršova, V trná,
Zahradní
Volební okrsek . 2 je volební místnost v budov! ZŠ Komenského Skute , pro voli"e trvale p!ihlášené v ulicích:
%eskoslovenské armády, Fimberk, Horka, Horecká, Hálkova, Husova, Jiráskova, Klínek, Komenského nám., M elicharova, M áchova, Nádražní,
Poršova, Sadová, Št pánkova, Šra$k, Vilibalda Svobody, Vít zslava Nováka, Zv !inova, Žulová
Volební okrsek . 3 je volební místnost v budov! ZŠ Smetanova Skute",
pro voli"e trvale p!ihlášené v ulicích:
Bílý Kope"ek, Družstevní, Havlí"kova, Nová Ves, P!ibylov, Smila Flašky,
Smetanova, Školní,
Volební okrsek . 4 je volební místnost v budov! MŠ ul. Osady Ležák#,
pro voli"e trvale p!ihlášené v ulici Osady Ležák# a ul. Sládkova
Volební okrsek . 5 je volební místnost v budov! ob . komise Rad ice p.
57, pro voli"e trvale p!ihlášené v obci Rad"ice
Volební okrsek . 6 je volební místnost v budov! hasi ské zbrojnice Št!pánov, pro voli"e trvale p!ihlášené v obci Št pánov
Volební okrsek . 7 je volební místnost v budov! kulturního domu Zbožnov p. 26, pro voli"e trvale p!ihlášené v obci Zbožnov
Volební okrsek . 8 je volební místnost v budov! ob . komise Skutí ko
p. 5, pro voli"e trvale p!ihlášené v obci Skutí"ko

Do výdaj# p"íštího roku výrazn!
zasáhne povinnost vrátit zálohu
za pozemky m!sta,na nichž se
výstavba marketu neuskute ní
Práce na p!íprav rozpo"tu m sta za"ínají tradi"n v podzimních
m sících. Prvním krokem p!i jeho
sestavení je vyhotovení p!ehledu
známých p!íjm# a nutných výdaj#.
M ezi známé p!íjmy pat!í Þnance
z pronájmu našeho majetku a da$ové p!íjmy, které se vypo"ítávají
dle toho, jak je p!edpokládá ministerstvo Þnancí a r#zné Þnan"ní instituce. Na stran známých výdaj#
se jedná o platby, které vyplývají
z uzav!ených smluv, splátky úv r#
a provozní režie m sta.
P"íjmy z"ejm! neporostou,
nákladovou stranu zatíží
vrácení zálohy
Zatímco na stran p!íjm# po"ítáme s vícemén stejnou výší jako
v roce letošním (vzhledem k celosv tové recesi v minulých dvou

Volební okrsek . 12 je volební místnost v budov! hasi ské zbrojnice
Lešany, pro voli"e trvale p!ihlášené v obci Lešany
Volební okrsek . 13 je volební místnost v budov! ob . komise Zho" p.
34, pro voli"e trvale p!ihlášené v obci Zho!
Volební okrsek . 14 je volební místnost v MŠ Ž$árec u Sk. p. 8, pro
voli"e trvale p!ihlášené v obci Ž&árec u Sk.

Plavecká soutěž měst
V letošním roce se naše m sto op t zapojí do celostátní akce „Plavecká
sout ž m st“, která se uskute"ní 6. !íjna 2010. Tato akce je po!ádána pod
patronací %eského olympijského výboru.
Zú"astnit se mohou plavci všech v kových kategorií –od d tí p!edškolního v ku až po d#chodce. Každý zájemce libovolným stylem na "as odplave tra' 100metr#. Zájemci si mohou p!ijít zdarma zaplavat do krytého
bazénu v "ase od 6.30 do 10.00 hod. a od 12.00 do 16.00 hod..
Startuje se nikoliv z bloku, ale z vody, od kraje bazénu. Výkony budou
bodovány. Plavci mladší než 7 let a starší než 60 let získávají maximální
po"et bod# (28) za p!ekonání stometrové trati bez ohledu na dosažený "as.
M áte tak možnost prov !it si svoji aktuální formu a zárove$ se na chvíli
ocitnout v roli jednoho z „reprezentant#“svého m sta. Všichni plavci se
dále ú"astní sout že o tri"ka a další suvenýry. Jste srde"n zváni, p!ij&te
podpo!it svoje m sto.

a neexistuje dodnes žádná zákonná p!ekážka ve výstavb marketu
v dané lokalit . Bohužel vše ztroskotalo na n kolika málo osobách,
které si založily ob"anské sdružení
a vedeni sobeckým d#vodem, (že
si jim to na daném míst nelíbí),
za"aly celý povolovací proces zahrnovat obstruk"ní "inností. M sto
tak v d#sledku jejich jednání p!ijde
o bezmála 6 a p#l milionu korun
za prodej pozemk# a ob"ané m sta
p!išli dnes už o "ty!letou možnost
nakupovat kvalitn ji a levn ji.
Každopádn m stský rozpo"et
zvládne i toto zatížení, jen rozpo"et
na rok 2012 bude podobn skoupý
na investice jako rozpo"et na rok
p!íští. V p!íštím roce tedy p!edpokládáme pouze drobné opravy a
údržbu, protože musíme být p!ipraveni na možné doÞnancování k dotacím, jaké se mohou objevit (nap!.
zateplení ZŠSmetanova).
Radek Zeman,tajemník M!Ú

Obvodníodd!lení
Policie "R ve Skut#i
m á nového velitele

Ke dni 1. 9. 2010došlo ke zm$n$
v obsazení funkce vedoucího obvodního odd$lení Policie %R. Npor.
St íteského na této pozici vyst ídal
a novým vedoucím se stal npor. Bc.
Petr Dvo ák. Na obvodním odd$lení
v sou"asné dob$ pracuje 13policist!.
K žádným dalším personálním zm$nám by docházet nem$lo,v souvislosti se zavád$ním úsporných opat ení byvšak i v této sfé e m$lo dojít od
nového roku ke snížení plat!.
Npor. Bc. Petr Dvo ák na obvodním
le"nost s vážným zájmem a po roce p íštího roku by m$lo dojít k pose jí poda ilo odsouhlasit si s jed- dání žádosti o územní rozhodnutí. odd$lení ve Skut"i pracuje jižod roku
1
9
9
5,od 1. 1. 2008 navíc p!sobil ve
ním et$zcem lokalitu za obchva- Pokud se tedyneznelíbí zám$r n$tem (poblíž %istírny odpadních jakým jednotlivc!m,kte í budou funkci zástupce velitele. Situaci v celé
oblasti
tedyzná,stejn$ jako je pro n$ho
vod). M $sto Skute" zám$r uvítalo, op$t používat pseudoargumenty
i když jde o výstavbu na soukro- jako v p edchozím p ípad$,mohli výhodou znalost místních pom$r! i
mých pozemcích.
bychom se všichni do"kat otev ení lidí. Nicmén$,pro práci celého odd$leInvestorovi se poda ilo získat marketu n$kdy na ja e roku 2012. ní je limitující jak rozlehlost sv$ eného
výjimkyz ochranného pásma %OV Ale je pravda,že do té doby se území,tak i omezenýpo"et lidí. Nám
a za"alo se pracovat na projektové m!že stát ješt$ spoustu neo"ekáva- i novému vedoucímu OOP%R Skute"
nezbývá nežsi p át,abytrestních "in!,
dokumentaci. Dle posledních sd$ných v$cí.
lení zástupce investora prob$hlo
RadekZeman, nehod i ostatních p estupk! proti zákonu
bylo co nejmén$.
zjiš&ovací ízení EIA a za"átkem
tajemníkM Ú

Provoz
zim n íh o
s ta d ion u

Městská sportovní hala - ceník služeb (vč. DPH)
velká hala
malá hala
Po-Pá So-Ne
Po-Pá
500 K
600 K
200 K
450 K
550 K
300 K
350 K
400 K
450 K
150 K
150 K 1/2 haly 100 K
300 K
350 K
550 K
650 K
300 K

celá hala (1hod.)
Tenis
(1hod.)
2/3 haly (1hod.)
mí .sporty(1hod.)
1/3 haly (1hod.)
mí .sporty(1hod.)
Akce
(1hod.)

Permanentky 10 tréninkových jednotek:
Velká hala(1/3)
1 300,- K
Velká hala(2/3)

2 800,- K
3 300,- K

(Po-Pá)
(So-Ne)

sál
So-Ne Po-Pá So-Ne
300 K 100 K 150 K

Zimní stadion bude v provozu
pro ve ejnost od ned le 3. !íjna.
Vstupné i doba ve ejného bruslení z!stává stejná jako
v minulém roce.
Vstupné:

150 K

D tido3 let:zdarma
D tiod 3 do15let:15K"
Ostatní:30K"
Školy:5K"
Broušení bruslí:25K"

400 K

Tenis (hala)

4 300,- K
5 300,- K

(Po-Pá)
(So-Ne)

Malá hala (½)

800,- K
1 300,- K

(Po-Pá)
(So-Ne)

Ve!ejnébruslení:
St!eda
Sobota
Ned le

Pro vaši p edstavu otiskujeme rozpis využití Multifunk!ní sportovní haly Skute! v jednom z prvních týdn"
jejího provozu (20. – 26. 9. 2010).

Den/
Datum / as

6-7

7-8

8-9

9 - 10

Pond lí 20.9.

1/3

krytý plavecký bazén

ZŠ Kom.
florbal

Úklid

1/3

1/3

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

Gympl

19 - 20

Volejbalový oddíl

ZŠ Smetanova 2. skupina

ZŠ Komenského 1. skupina

GYMPL 1. skup

ZŠ Komenského 2. skupina

GYMPL 2. skup

Basketbalový oddíl
trénink
Fotbalový oddíl
Nohejbalový oddíl

ZŠ Kom.
florbal

Gymnázium Suverénního ádu maltézských rytí! 2. skupina

Cyklo Jožák
ZŠ Kom.
Florbal

Flídr-badminton

1/3

1/3

Úklid

Speciálníškola 1. skupina

ZŠ Smetanova 1. skupina

Speciálníškola 2. skupina

ZŠ Smetanova 2. skupina

Basketbalový oddíl

ZŠ Smetanova

1/3
1/3
Sobota IX 25

P ro v o z n í d o b a b a z é n u
V minulém "ísle byla chybn otišt na informace o víkendovém provozu krytého plaveckého bazénu. V sobotu a v ned li je provoz bazénu
ukon"en již v 19 hodin (nikoli ve 20, jak bylo zve!ejn no). M stská
sportovišt se omlouvají za nep!esnou informaci.

1/3

Úklid

1/3
1/3
Ned le IX 26

1/3
1/3

21 - 22

Paulus ml. Cyklo Jožák

Gymnázium Suverénního ádu maltézských rytí! 1. skupina
Úklid

1/3
Pátek 24.9.

20 - 21

fotbal

ZŠ Komenského 3. skupina

1/3
"tvrtek IX 23

14 - 15

ZŠ Smetanova 3. skupina

1/3

6.30 - 10.00 hodin

13 - 14

ZŠ Smetanova 1. skupina
Úklid

1/3

St!eda IX 22

12 - 13

15- 17hod.
18- 20hod.
14- 16hod.

ZŠ Komenského 3. skupina

1/3
1/3

11 - 12

ZŠ Komenského 2. skupina

Úklid

1/3

Úterý 21.9.

10 - 11

ZŠ Komenského 1. skupina

1/3

1/3

12.00 - 16.00 hodin

Oh ostroju haly
zaplatilUnistav Brno
Jak víte,novoro"ní oh#ostroj na nám$stí se z úsporných d!vod! v úvodu
letošního roku nekonal. Oh#ostroje
jsme se do"kali až nyní,p i slavnostním otev ení nové multifunk"ní
sportovní haly. Byl však podstatn$
kratší a také výrazn$ levn$jší (15 tisíc K").Co je však nejpodstatn$jší,že
generální zhotovitel,tj. Unistav Brno,
tento oh#ostroj v plné výši uhradil a
na slavnostní otev ení haly uvolnil
"ástku 30tisíc K".

Supermarket ve Skutči – pohádka se šťastným koncem?

Sektor

Volební okrsek .11 je volební místnost v budov! ob . komise Hn!v!tice
p. 37, pro voli"e trvale p!ihlášené v obci Hn v tice

letech se r#st da$ových výnos#
tém ! zastavil), na stran výdaj#
nám s nejv tší pravd podobností
p!ibude jedna mimo!ádná platba a
to vratka zálohy na stavbu marketu
v lokalit pod sídlišt m. Is úroky
jde o "ástku ve výši tém ! 4mil.K".
Vzhledem k dalším výdaj#m, které
máme tzv. pod smlouvou, jako je
platba za nový územní plán, vydání publikace o historii m sta, atd.,
dále zvýšené splátky úv r# spojené
s mohutnými investicemi, budeme
pravd podobn nuceni na vrácení
této zálohy "erpat kontokorentní
úv r, který máme otev!en u Komer"ní banky a který bychom m li
letos vyrovnat na nulu.
Snahy o stavbu marktetu
ztroskotaly kv#li odporu
n!kolika jedinc#
Záloha na kupní cenu byla v roce
2006 poskytnuta investorem a p!ijata m stem v dobré ví!e, nebo' po
prozkoumání situace neexistovala

Vedení m$sta se snaží p ilákat investora na vybudování potravinového supermarketu minimáln$ už
10 let. Na konci letošních prázdnin tomu bylo 5let,co se povedlo
jednoho z nich p esv$d"it a ten se
snažil projít celým povolovacím
procesem, bohužel však marn$.
Z tohoto d!vodu se vedení radnice
snažilo apelovat na zástupce potravinových et$zc!,aby si prozatím
vybraly jinou lokalitu. Na ja e se
objevila pražská developerská spo-

Volební okrsek . 9 je volební místnost v budov! požární zbrojnice v Lažanech, pro voli"e trvale p!ihlášené v obci Lažany
Volební okrsek . 10 je volební místnost v budov! ob . komise Lhota u
Sk. p. 15, pro voli"e trvale p!ihlášené v obci Lhota u Sk.

KRÁTCE

R oz p oč tová d ieta č eká v p říš tích letech
i n aš e M ěsto S kuteč

Volejbalový oddíl
Úklid

Nohejbal

