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Zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2011
Dne 15. 11. 2010 rozhodla valná hromada MěVAK Skuteč, s.r.o.
(Rada města), na základě ekonomických podkladů o ceně vodného
a stočného pro rok 2011.
Veřejně bylo deklarováno a v zastupitelstvu města oznamováno, že
pokud se má společnost MěVAK
Skuteč pustit do obrovských investic, které zabrání přílišnému zdražování v budoucnu, budeme několik
let po sobě muset zdražovat. Bohužel vývoj cen zejména v oblasti
energií a především financování
velkých investic je důvodem, že
vodné a stočné se pro rok 2011 musí
navýšit o 4,- Kč včetně DPH.

Navýšení ceny energie je plánováno o 9 %, dále se zvýší ceny
chemikálií a materiálů od dodavatelů potřebného k zajištění řádného
provozu společnosti o cca 10-12 % .
Pro ilustraci uvádíme největší investice, které v minulosti byly realizovány, nebo nás bezprostředně čekají. Především jsme dokončili tolik
potřebnou úpravnu vody za cca 15
mil. Kč, nová kanalizace a vodovod
Lázně-Bílý Kopeček 13,5 mil. Kč.
Nyní zahajujeme kompostárnu bioodpadů s rozpočtem 8, 25 mil. Kč.
Tyto výše vyjmenované stavby
musíme dofinancovat ze svého,
protože přidělená dotace pokryje

Vodné 35,45 /základ daně/ + 3,55 /10%DPH/ = 39,-- Kč
Stočné 24,32 + 2,43 = 26,75 Kč
Celkem 65,75 Kč

pouze část nákladů. Navíc splácíme
úvěr za čistírnu odpadních vod ve
výši 1,5 mil. Kč.
Pro vás důležitou informací je i
skutečnost, že jsme požádali o dotaci na zkapacitnění výtlačného řadu
z úpravny vody u Sv. Anny do vodojemu u Velamosu. Celková délka
potrubí 3,3 km a plánovaný rozpočet činí téměř 30 mil. Kč. Městské
vodovody a kanalizace se budou
muset podílet částkou min. 5 mil.
Kč. Navíc v příštím roce je bezpodmínečně nutné udělat nový vodovod a kanalizaci v ulici Hálkova a
jiné investice tak, aby město mohlo
zhotovit nové povrchy silnic.
Ještě jednou opakujeme, že výše
zmíněné a tolik potřebné investice
zlevní nám všem vodu v budoucnu.
Za MěVaK Skuteč s.r.o
Chmelíková J.

Starosta Skutče bude jednat s ministrem kultury

Jednou z nejdůležitějších částí
organizace festivalu Tomáškova a
Novákova hudební Skuteč je zajištění jeho finanční soběstačnosti.
Zde je na místě uvést, jak si město
váží dlouholeté podpory generálního
sponzora, kterým je Česká spořitelna, a.s. a podpory Pardubického
kraje. To, že Pardubický kraj zařadil
skutečský festival mezi své nejvýznamnější akce, stejně jako skutečnost, že jeho představitelé nad ním
přebírají osobní záštitu, má pro jeho
přítomnost i další existenci značný

význam.
Nejinak je tomu pochopitelně
v případě Ministerstva kultury ČR.
Vybojovat si své místo v nepřeberném množství žádostí zaslaných do
příslušného dotačního řízení ani zdaleka není snadné. Tím víc si vážíme
případné finanční podpory nebo záštity ministerstva.
Právě v tomto období se na ministerstvu rozhoduje o osudu došlých
žádostí. V této souvislosti si starosta Skutče Pavel Novotný vyžádal
schůzku se současným ministrem

kultury MUDr. Jiřím Besserem. Ta
proběhne v jeho poslanecké kanceláři ve sněmovně dne 8. 12. 2010.
Pan ministr dříve působil jako starosta Berouna a má rozsáhlé zkušenosti s pořádáním festivalu Talichův
Beroun. Lze tedy doufat, že pro naše
snahy o zajištění budoucnosti Tomáškovy a Novákovy hudební Skutče bude mít pochopení.
O průběhu a výsledku schůzky
vás samozřejmě budeme informovat.
Lenka Balounová

Zajištění zimní údržby
Ani se nechce věřit, že na dveře již
klepe poslední měsíc v roce - prosinec a s ním samozřejmě i zima. Ale
nedá se nic dělat, čas opravdu letí, a
tak nezbývá než respektovat realitu a připravit se na zimní období a
k tomu náležející práce.
Tak jako v minulých obdobích
bude město zajišťovat zimní údržbu komunikací částečně svépomocí
(posypový a zametací stroj ČICHO,
pracovní četa) a z části dodavatel-

sky. Pluhování cca ½ Skutče, Lešan
a Lažan a posyp bude provádět ZD
Zderaz, pluhování zbývající části
Skutče a v místních částech Radčice,
Žďárec, Skutíčko, Nová Ves bude
provádět město vlastní technikou.
Komunikace ve zbývajících místních částech budou vyhrnovány
technikou ze ZD Luže.
Chci touto cestou také poděkovat
vlastníkům nemovitostí za postoj,
s kterým při minulé zimě přistupo-

vali k údržbě chodníků a výrazně
tak městu pomohli sněhový příděl
zvládnout a tak jako v loňském roce
chci poprosit vlastníky nemovitostí
o spolupráci a zajištění údržby přilehlých chodníků.
Pavel Bezděk
Kontakty:
odbor výstavby: Ing. Šoltys
– 469 326 490, 731 557 421
místostarosta: P. Bezděk
– 469 326 402, 731 557 485

Jak se sběrným dvorem?

Dokončení stavebních prací se
podařilo v předpokládaném termínu a dodavatelská firma SKOS,
s.r.o. Skuteč vše do konce měsíce
listopadu zvládla. Taktéž firma AVE
CZ odpadové hospodářství zajistila
všechny požadované kontejnery a
vybavení. Nyní čekáme skutečně

jen na zhotovení el. přípojky, kterou bude pro firmu ČEZ provádět
firma Energomontáže Rychnov n.
K. Došlo tedy k mírnému zpoždění, a tak předpokládáme, že provoz
sběrného dvora by měl být zahájen
v průběhu měsíce ledna 2011. Přesný termín vám včas sdělíme písemně

i prostřednictvím městského rozhlasu. Se zahájením provozu v novém
sběrném dvoře dojde k ukončení
odběru odpadu ve stávajícím areálu
p. Dachovského a nadále zde bude
fungovat, tak jako v minulosti, pouze výkupna druhotných surovin.
Pavel Bezděk

Stavba kompostárny pokračuje

„DOMESTOS A CIF“ ?

Prostor, v němž má vyrůst kompostárna v sousedství čistírny odpadních
vod, rychle mění svou podobu. Největší vizuální změnou bylo vykácení
stromů, které otevřelo pohled na rybník Konopáč. Následně došlo k sejmutí
podkladní vrstvy a během listopadu k navážení a hutnění zeminy (cca 300
m3). V druhé polovině listopadu byl také dle plánu zakoupen nový výkonný
traktor.
/bal/

JAK DOPADLA SOUTĚŽ
Prvního dubna se ZŠ Smetanova
zapojila do celostátní soutěže „Péčí
o svůj domov pomáhejte dětem“.
Hra spočívala ve sbírání účtenek,
kopií faktur, paragonů od zakoupených výrobků Domestos a Cif.
Za celou dobu trvání této soutěže
dokázala naše škola sehnat doklady
v hodnotě 424 602 Kč.
Ovšem tato hodnota k umístění mezi prvních pět vyhrávajících
škol nestačila. Ze 4 200 soutěžících
mateřských,základních a středních
škol se ZŠ Smetanova umístila na
15. místě.
Děkujeme všem, kteří nám
v této soutěži pomáhali. Zvláště
firmě ACTIVA, SPEKTRUM s.r.o.,
DROGERII TETA, DISCONTU
SKUTEČ, PRODEJNĚ HANET
a dalším….
ZŠ Smetanova

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

MĚSTO SKUTEČ VYHLAŠUJE

v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a změně některých zákonů (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKČNÍHO MÍSTA
„TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU“
Název územního samosprávného celku:
Druh práce:
Místo výkonu práce:
Předpokládaný nástup:

Město Skuteč
tajemník městského úřadu
platová třída: 11
Městský úřad Skuteč
ihned, příp. dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona:
1) státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
2) dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka
3) bezúhonnost
Další požadavky:
 středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
 organizační, manažerské a řídící schopnosti,
vysoké pracovní nasazení
 orientace v zákoně o obcích
 minimální praxe 3 roky jako vedoucí zaměstnanec
nebo praxe ve veřejné správě
 systémový, tvůrčí přístup, samostatnost
 znalost práce na PC, jazyková znalost vítána

K přihlášce je nutno přiložit:
 životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
které by mohly být využity pro práci tajemníka
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíců; u cizích státních příslušníků obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový
doklad nevydá, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením);
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání

Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě do 10. 12. 2010
do 14.00 hod., a to buď osobně v sekretariátu starosty (budova MěÚ na Palackého nám. 133, I. patro)
nebo formou poštovní zásilky na adresu: Městský úřad Skuteč, Palackého nám. 133
539 73 Skuteč
Případné informace získáte na tel: 731 557 457 – starosta města Pavel Novotný
731 557 487 – tajemník města Radek Zeman

Hala jako sportovní centrum města a okolí
Dne 13. září 2010 byla uvedena
do provozu Multifunkční sportovní
hala ve Skutči. Jejím hlavním cílem
bylo zajistit dostatečný prostor pro
tělesnou výchovu skutečských škol
a sportovní aktivity oddílů, spolků a
široké veřejnosti. Tento cíl se podařilo naplnit a sportovní hala je každý
den až do večerních hodin „sportovním centrem“ města a okolí.
Sportovní halu využívají k mistrovským utkáním a turnajům
nejenom místní sportovní oddíly,
ale i organizace a kluby z Hlinska
i Chrudimi.
Ve sportovní hale proběhly
následují akce:
- volejbalový turnaj “O pohár Města
Skutče“, který pořádal volejbalový
oddíl společně s gymnáziem
- turnaj žáků v kopané, který pořádal
FC Junior
- turnaj žáků v kopané, který pořádal

AFK Chrudim a kterého se zúčastnily FC Hradec Králové, Viktoria
Žižkov Praha, FC Baumit Jablonec, FC Slovan Liberec, FC Zenit
Čáslav, FC Jihlava a AFK Chrudim
Všichni účastníci akcí byli nadšeni
podmínkami, které jim sportovní

hala poskytla a skutečským sportovcům ji „záviděli“. Do konce roku
a v průběhu roku následujícího proběhnou v hale další turnaje (kopaná,
basketbal, nohejbal), o kterých bude
veřejnost informovaná na webových
stránkách města.

V hale se odehrávají téměř
každý víkend mistrovská utkání
v basketbalu, futsalu a stolním tenisu. Víkendový program haly je
umístěn na webových stránkách
města.
V říjnových skutečských novinách byl otištěn rozpis využití
sportovní haly. Pro srovnání předkládáme aktuální rozpis (na str.
7), ze kterého je vidět, že hala je
maximálně využívaná.
Mgr. Tomáš Kopecký,
ředitel Městských sportovišť
Skuteč, s.r.o.

PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ OD VÁNOC DO NOVÉHO ROKU
Zimní stadion – veřejné bruslení
24. 12. 2010
25. 12. 2010
26. 12. 2010
27. 12. 2010
28. 12. 2010
29. 12. 2010
30. 12. 2010
31. 12. 2010
1. 1. 2011
2. 1. 2011

zavřeno
18 – 20 h.
14 – 16 h.
17 – 19 h.
17 – 19 h.
15 – 17 h.
17 – 19 h.
zavřeno
18 – 20 h.
14 – 16 h.

Hala – provozní doba pro veřejnost
24. 12. – zavřeno
25. 12. – zavřeno
26. 12. – otevřeno
8 – 15 basketbalový turnaj
27. 12. – otevřeno
28. 12. – otevřeno
29. 12. – otevřeno
30. 12. – otevřeno
31. 12. – otevřeno
(do 13,00 h)
1. 1. 2011 – zavřeno
2. 1. 2011 – otevřeno

Plavecký bazén
– provoz pro veřejnost Vánoce 2010
24. 12. 2010
25. 12. 2010
26. 12. 2010
27. 12. 2010
28. 12. 2010
29. 12. 2010
30. 12. 2010
31. 12. 2010
1. 1. 2011
2. 1. 2011
Středa 29. 12.

zavřeno
zavřeno
7 - 11 13 –19
7 - 11 13 - 19
7 - 11 13 - 19
7 - 11 13 - 16
7 - 11 13 - 19
zavřeno
zavřeno
7 – 11 13 - 19
16 – 20 Aquaaerobic

