STRANA 4

SKUTE"SKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
ze 78. zasedání rady města konaného
dne 7. 12. 2009 na MěÚ ve Skutči

Rada města bere na vědomí:
01/078
Plán kulturních akcí na I. pololetí r.
2010, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
02/078
Smlouvu na zajištění pouťových atrakcí s panem Josefem Lagronem,
Obránců míru 121, Břehy na jarmarcích v roce 2010, dle přílohy.
03/078
V souladu s platnými předpisy ve
školství vyplacení pololetních odměn
ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných Městem Skuteč ze mzdových prostředků škol, dle přílohy.
04/078
Smlouvu s Městským divadlem Brno
o provedení divadelního představení
Charleyova teta, dle přílohy.
05/078
Smlouvu s Radkem Drahným na
zhotovení grafické podoby a tisku
publikace o historii Skutče, dle
přílohy.
06/078
Převod finančních prostředků z fondu odměn SeniorCentra Skuteč a
uvolnění prostředků z rezervního
fondu, dle přílohy.
07/078
Odměnu řediteli SeniorCentra
Skuteč, dle přílohy.
08/078
Doplněk zřizovací listiny SeniorCentra
Skuteč č.4, dle přílohy.
09/078
Výměnu bytu č. 8 o velikosti
1+1 v domě č.p. 915 Skuteč, ul.
Družstevní za byt č.6 o velikosti
1+0 v domě č.p. 933 Skuteč, ul. B.
Němcové paní Z.Chmelařové, dle
přílohy.
10/078
Podmínky k pronájmu bytu č.8 o
velikosti 1+1 v domě čp. 915 Skuteč,
ul. Družstevní na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
11/078
Podmínky k pronájmu bytu č.6 o
velikosti 1+0 v domě čp. 373 Skuteč,
Palackého náměstí 373 na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
12/078
Podmínky k pronájmu bytu č. 41
o velikosti 1+1 v domě č.p. 918
Skuteč, ul.Družstevní na dobu určitou
jednoho roku, dle přílohy.
13/078
Výpověď dohodou k 31.12. 2009
z nájmu nebytových prostor v domě
čp. 349 ve Skutči paní Bc.A.Markové,
Skuteč 905, dle přílohy.
14/078
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č.2008 1304 na zpracování
dokumentace žádosti o dotaci do
OPŽP na projekt „Sběrný dvůr ve
Skutči“, dle přílohy.
15/078
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č.102080_U3805_2009 s firmou Unistav a.s. v rámci projektu
„Multifunkční sportovní hala Skuteč,
dle přílohy.
16/078
Dodatek č. 4 ke smlouvě mezi
městem Skuteč a Pavlem Vítkem,
Pardubice na zajištění povinné publicity a základní propagace v rámci
projektu „Muzeum obuvi a kamene
ve Skutči, dle přílohy.
17/078
Smlouvu o poskytnutí účelové státní
dotace v PO na výdaje jednotky SDH
obce pro rok 2009 - ostatní části
dotace č.KH/2009/03791-OD, dle
přílohy.
18/078
Žádost obce o poskytnutí dotace na
požární techniku a věcné prostředky
PO jednotky SDH obce z rozpočtu

Pardubického kraje na rok 2010,
dle přílohy.
19/078
Smlouvu o likvidaci odpadu mezi
Městem Skuteč a firmou AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., se
sídlem Pražská 1321/38a, Praha
10, dle přílohy.
20/078
Firmu Výtahy – elektro, spol. s.r.o.,
Havlíčkův Brod jako zhotovitele
opravy výtahu na zdravotním
středisku ve Skutči, ul. B. Němcové
349, dle přílohy.
21/078
Smlouvu o vykonání přezkoumání
hospodaření Města Skuteč firmou
ECO-Economic Commercial Office
s.r.o., auditorská kancelář se sídlem
Krátká 1083, Tábor, dle přílohy.
22/078
Prodloužení rámcové smlouvy na
poskytování
telekomunikačních
služeb mezi Městem Skuteč a
společností T-Mobile Czech Republic,
a.s., dle přílohy.
23/078
Cenovou nabídku firmy První geodetická, Fügnerova 42, Vrchlabí pro
pořízení základních dat a programu GRAMIS 7NET geografického
informačního systému města Skuteč,
dle přílohy.
24/078
Mandátní smlouvu mezi Městem
Skuteč a firmou DS TEPLO, s.r.o.,
Sládkova 854, Skuteč na komplexní
smluvní zajištění provozu tepelných
zdrojů, dle přílohy.
25/078
Zastavení exekuce, dle přílohy.
26/078
Změnu položkového rozpočtu, dle
přílohy.
27/078
Prodloužení pronájmu pozemku
č.1094/1 k.ú. Skuteč na dobu
určitou od 1.1.2010 do 31.12.2012
pro J. Bednáře, M. Doležalovou, Z.
Šenkýřovou, J. Černíka a R. Bureše,
Skuteč za stejných podmínek, dle
přílohy.
28/078
Prodloužení pronájmu pozemku
č.1093/1 k.ú. Skuteč na dobu určitou
od 1.1.2010 do 31.12.2012 pro J.
Mikeše, J. Krejčího, M. Heklovou.
M. Burešovou, M.Vaňousovou,
M. Kubánkovou, R. Hřebíka, M.
Heklovou (čp.851), L. Bezděka a
Z. Šenkýřovou, Skuteč za stejných
podmínek, dle přílohy.
29/078
Prodloužení pronájmu pozemku č.
433 o výměře 5651m2 k.ú. Čachnov
na dobu určitou od 1.1.2010 do
31.12.2013 pro J. Cacha za stejných podmínek, dle přílohy.
30/078
Prodloužení pronájmu pozemku
č.44/5 o výměře 120m2 k.ú. Nová
Ves na dobu určitou od 1.1.2010
do 31.12.2013 pro M.Scheera,
Nová Ves za stejných podmínek,
dle přílohy.
31/078
Prodloužení pronájmu částí pozemků
č. 1923/20 a 2537/2 o celkové
výměře 2537m2 k.ú. Skuteč na dobu
určitou od 1.1.2010 do 31.12.2010
pro SKOS, s.r.o. Skuteč za stejných
podmínek, dle přílohy.
32/078
Prodloužení pronájmu pozemku pod
stánkem č. 399/2 o celkové výměře
20m2 k.ú. Skuteč na dobu určitou
od 1.10.2009 do 31.3.2010 pro
K.Valentovou, Skuteč za stejných
podmínek, dle přílohy.
33/078
Odpis nepotřebného dlouhodobého
hmotného majetku, dle přílohy.

U S N E S E N Í

z 20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. listopadu 2009 v malém sále Kulturního klubu ve Skutči
Zastupitelstvo města bere na
vědomí:
- úvodní zprávu starosty města od
posledního zasedání zastupitelstva
města
- rozpočet Městských sportovišť,
s.r.o. na rok 2010, dle přílohy
- rozpočet Městských vodovodů a
kanalizaci, s.r.o. na rok 2010, dle
přílohy
- navýšení ceny vodného a stočného

pro rok 2010, dle přílohy
- rozpočet SeniorCentra na rok
2010, dle přílohy
- zápisy z jednání a kontrol
finančního výboru, dle příloh
- zápisy z jednání a kontrol kontrolního výboru, dle přílohy
- plán činnosti kontrolního výboru
na rok 2010, dle přílohy.
Zastupitelstvo města pověřuje:

- radu města schvalováním
rozpočtových změn za rok 2009
do dalšího zasedání zastupitelstva,
dle přílohy
- schválením Dohody o partnerství a
smlouvy o účasti na předfinancování
projektu „Informační a propagační
kampaň
Turistické
oblasti
Chrudimsko-Hlinecko II., dle přílohy
Zastupitelstvo města schvaluje:
- ověřovatele: Helena Sokolová, Ing.
Jan Ptáček
- návrhovou komisi: Jaroslav
Hetfleiš, Mgr. Luděk Netolický, Eva
Chvojková
- program 20. zasedání zastupitelstva města
- rozpočtovou změnu č.5, dle
přílohy
- čerpání rozpočtu města za období
I.-X./2009, dle přílohy
- rozpočet Města Skuteč na rok
2010, dle přílohy
- obnovení revolvingového úvěru
dle předložené nabídky maximálně
do navržené výše 6 500 000,-Kč,
dle přílohy
- Dodatek č.2 ke Smlouvě o úvěru
č.7370008200485 (Muzeum obuvi
a kamene, dle přílohy
- prodej pozemkové parcely
č.2219/1 o výměře cca 54m2

v k.ú. Skuteč, obec Skuteč pro Evu
Chvojkovou, Skuteč za cenu 100,Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, dle přílohy
- prodej st.p.č. 172 o výměře 125
m2 a pozemkové parcely o výměře
1346 m2 vše v k.ú. Skuteč pro
Zemědělskou vodohospodářskou
správu Hradec Králové, za cenu
24 970,-Kč + náklady spojené
s prodejem, dle přílohy
- zřízení věcného břemene za
účelem umístění, zřízení a provozování podzemního komunikačního
zařízení pro Telefónica O2 Czech
republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4, za cenu 560,-Kč
+ náklady spojené s prodejem, dle
přílohy
- prodej pozemkové parcely
č.732/35 o výměře 10668m2
v k.ú. Skuteč, obec Skuteč pro SUN
GREEN Tech, s.r.o., Luže za cenu
400,-Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem, dle přílohy.
- prodej pozemkové parcely č.210
v k.ú. Štěpánov, obec Skuteč o
celkové výměře 100m2 za celkovou
cenu 1000,-Kč Agentuře Ochrany
přírody a krajiny ČR, Nuselská
39/236 Praha, dle přílohy.

Ž#árec u Skut*e – Svitavy
odjezdy ze Skut&e
5.19
6.23
8.02
8.50 (jede v sobotu a v ned;li,
nejede 24.12)
10.21
13.41
14.39
15.55
16.33 (jede v prac.dny, nejede
31.12.)
18.22
19.48 (nejede 24. a 31.12.)

POZOR! NOVÝ ZPŮSOB
ODBAVENÍ
Upozor?ujeme všechny cestující, že s úGinnosti nového jízdního
Iádu byl na úseku trati ŽMárec u
SkutGe – Svitavy zaveden nový
zp9sob odbavení cestujících.
Vlaky již nejsou doprovázeny
pr9vod&ím! Systém odbavení je
podobný m;stské hromadné doprav; v;tších m;st. Vozidla jsou vybavena oznaGovaGi jízdenek.
Jízdenku si musíte pIedem zakoupit na zastávce. Pokud jedete
ze zastávky, kde ji koupit nelze,
musíte o vystavení jízdenky požádat strojvedoucího. Jízdenku
vystavenou strojvedoucím již není
tIeba oznaGovat, ostatní jste povinni oznaGit ihned po nástupu do vlaku. Neozna&ená jízdenka je ne-

MEZI SKUTEČSKÉ OBČANY BYLA SLAVNOSTNĚ
PŘIVÍTANÁ
Terezka TrávníPková , Nádražní
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI

70 let
 Eva Novotná, Fimberk
 Josef Popelka, "eskoslovenské armády
 Anton Makula, Palackého námIstí
 Jaroslava ŠtIpánková, ŠtIpánov

75 let
 Stanislava Víznerová, Heydukova
 Jan PondIlíPek, "eskoslovenské armády
 Robert Zelinka, Palackého námIstí

80 let
 Vlasta Vrbová, Smetanova

85 let
 Vlasta Šlemrová, "eskoslovenské armády

Jízdní "ád %D
platný od 13. 12. 2009
Svitavy – Ž#árec u Skut*e
odjezdy ze Skut&e
4.54
6.03
7.19 (jede v prac. dny, nejede
od 30.6. do 31.8. a 23.–31.12.)
7.43
10.04
13.25
14.28
15.25
16.36
17.17
17.39 (jede v prac. dny, nejede
od 30.6. do 31.8. a 23.–31.12.)
18.05
19.32 (nejede 24. a 31.12.)

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- leden 2009 -

platná a mohli byste být v pIípad;
kontroly revizorem pokutováni.
Pokuta Giní 400,- KG (+ výše jízdného) zaplatíte-li ihned nebo do 15
dnW; platíte-li pozd;ji, je pokuta ve
výši 800,- KG.
Pro pohodln;jší odbavení mWžete využít možnosti zakoupení jízdenek v železniGních stanicích (Yeská
TIebová, Svitavy, PoliGka, Borová
a ŽMárec u Sk.) v pIedprodeji, a to
až dva m;síce pIedem. Jde o tzv.
blokové jízdenky v cenách 1, 2, 5
a 10 KG. PIi jednorázovém nákupu
10 ks jízdenek pIíslušné hodnoty
je poskytnuta sleva 10 %. Blokové
jízdenky lze kombinovat, cestující
však musí oznaGit jízdenky v pIíslušném tarifu. Pro zpáteGní slevu

ODVOZ ODPADU
V záv;ru roku 2009 a na poGátku roku následujícího
bude svoz popelnic probíhat takto:
Skute*:
31. 12. - svoz probíhá jako v každý normální pracovní den
od 7. 1. 2010 každý &tvrtek
Rad*ice, Ž#árec:
pond;lí 4.1.2010
- zWstává 14 denní cyklus, svoz v roce 2010 bude probíhat
v pond;lí lichý týden
Skutí*ko, P6ibylov, Nová ves,
Gtvrtek 7.1.2010
- zWstává 14dení cyklus, svoz bude v roce 2010 probíhat
ve Gtvrtek lichý týden
Lhota, Št=pánov, Zbožnov
sobota 2.1.2010, pátek 15.1.2010
- zWstává 14 denní cyklus , svoz v roce 2010 bude probíhat
v pátek sudý týden
Zho6, Hn=v=tice, Lešany, Lažany
pátek 8.1.2010, pátek 22.1.2010
- zWstává 14 denní cyklus, svoz v roce 2010 bude
probíhat v pátek lichý týden

lze využít jen takovou blokovou
jízdenku, která je od výdejce oznaGena razítkem „ZS“.
Pozor je tIeba si dát i na vystupování v pIípad; zastávek na znamení (tém;I všechny).
Jakmile se vlak blíží do zastávky, kde chcete vystoupit, musíte
zmáGknout signalizaGní tlaGítko

„na znamení“, umíst;né nad oznamovaGem jízdenek.
Podrobn;jší zásady odbavení
jsou vylepeny ve všech vlacích na
jmenované trati, popI. se mWžete
informovat ve stanici ŽMárec u
SkutGe.
zpracováno podle informací LD

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Leden
1.1. Nový rok - pátek
2.1. Sobota
3.1. Neděle
9.1. Sobota
10.1 Neděle
16.1. Sobota
17.1. Neděle
23.1. Sobota
24.1. Neděle
30.1. Sobota
31.1. Neděle

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Zuzana Hejlová
Zdena Janovská
Zdena Janovská
Zdeněk Dvořáček
Zdeněk Dvořáček
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský
Helena Seyčková
Helena Seyčková
Yvona Chludová
Yvona Chludová

Skuteč
Smetanova 315
Trhová Kamenice Hlinecká 64
Trhová Kamenice Hlinecká 64
Hlinsko
Husova 64
Hlinsko
Husova 64
Hlinsko
Družstevní 1401
Hlinsko
Družstevní 1401
Hlinsko
Nádražní 548
Hlinsko
Nádražní 548
Skuteč
Smetanova 315
Skuteč
Smetanova 315

Únor
6.2. Sobota
7.2. Neděle
13.2. Sobota
14.2. Neděle
20.2. Sobota
21.2. Neděle
27.2. Sobota
28.2. Neděle

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Jiří Janovský
Jiří Janovský
Josef Cimburek
Josef Cimburek
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Eva Konývková
Eva Konývková

Hlinsko
Hlinsko
Skuteč
Skuteč
Miřetice 31
Miřetice 31
Hlinsko
Hlinsko

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko

Wilsonova 590
Wilsonova 590
Tyršova 386
Tyršova 386
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Nádražní 548
Poliklinika Hlinsko
Nádražní 548
Poliklinika Hlinsko

