STRANA 4

SKUTE"SKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 79. zasedání rady města konaného
dne 21.12.2009 na MěÚ ve Skutči

Rada města bere na vědomí:
01/079
Aktuální ceníky odboru kultury
(inzerce, pronájem prostor, prodej
cenin, výlep plakátů, hlášení) s platnou sazbou DPH od 1.1.2010, dle
přílohy
02/079
Výpověď LSPP Jaroslav Zelenka
z nájmu nebytových p r o s t o r
v domě č.p. 349 ul. B. Němcové,
Skuteč k 31.12.2009, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
03/079
Bezúplatný převod hmotného
dlouhodobého majetku z Města
Skuteč na MŠ Poršova, dle přílohy.
04/079
Žádost ředitelky MŠ Poršova o použití
rezervního fondu, dle přílohy.
05/079
Vedení účetnictví škol a školských
zařízení zřízených Městem Skuteč ve
zjednodušeném rozsahu s účinností
od 1.1.2010, dle přílohy.
06/079
Smlouvu o pronájmu nebytových
prostor (KKS) s firmou Renospond,
s.r.o. Zderaz na rok 2010, dle
přílohy.
07/079
Čerpání rozpočtu města za období
I.-XI./2009, dle přílohy.
08/079
Přidělení bytu č.8 o velikosti
1+1 v domě čp. 915 Skuteč, ul.
Družstevní M. Jirglové, Skuteč 804
a M. Štorkovi, Skutíčko 31 na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
09/079
Přidělení bytu č.41 o velikosti 1+1
ve Skutči čp. 918, ul.Družstevní
M. Jiráskové Skuteč 325 na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
10/079
Vyřazení nepotřebného majetku
městského muzea, dle přílohy.
11/079

Odpis nepotřebného dlouhodobého
hmotného majetku, dle příloh.
12/079
Vyřazení nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku - územní
plán z účtu 041, dle přílohy.
13/079
Dodatek č.3 ke smlouvě o pronájmu
pozemku ze dne 12.2.2009 mezi
Městem Skuteč a panem Petrem
Kerhartem, Zdislav 38, dle přílohy.
14/079
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie, dle přílohy.
15/079
Příspěvek ve výši 10 000,-Kč pro
SDH Štěpánov a SDH Zbožnov ,
dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
16/079
Žádost o prodloužení nájmu k bytu č.35 paní K.Valentové v domě
čp.917 ve Skutči, ul.Družstevní, dle
přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
17/079
Prodej pozemkové parcely č.744/3
o výměře 40m2 v k.ú. Skuteč, obec
Skuteč pro manželé Kubáskovi,
Skuteč, za cenu 150,-Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem , dle
přílohy.
18/079
Prodej části pozemkové parcely
č.712/4 o výměře 345m2 v k.ú.
Štěpánov, obec Skuteč pro manželé
Štěrbovi, Skuteč za cenu 20,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem,
dle přílohy.
19/079
Bezúplatný převod pozemkové
parcely č.1163/18 v k.ú. Radčice
u Skutče, Obec Skuteč pro Město
Skuteč, dle přílohy.

U S N E S E N Í
z 80. zasedání rady města konaného
dne 11.1.2010 na MěÚ ve Skutči

Rada města schvaluje:
01/080
Žádost manželů Briolových o
ukončení nájemního poměru k bytu
č.6 v domě čp. 970 Skuteč, ul.
Družstevní dohodou k 31.1.2010,
dle přílohy.
02/080
Podmínky k pronájmu bytu č.6 o velikosti 1+kk v domě čp.970 Skuteč,
ul. Družstevní na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
03/080
Žádost manželů Altových o
ukončení nájemního poměru k bytu

č.28 v domě čp. 917 Skuteč, ul.
Družstevní dohodou k 31.1.2010,
dle přílohy.
04/080
Podmínky k pronájmu bytu č.28 o
velikosti 1+2 v domě čp.917 Skuteč,
ul. Družstevní na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
05/080
Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo mezi
Městem Skuteč a Pavlem Vítkem,
J.Ressla 2279, Pardubice, dle
přílohy.
06/080
Rozpočtovou změnu č. 6 dle přílohy

MEZIGENERAČNÍ MŮSTEK
Pokud ob'as nevíte, o 'em p2íslušníci mladší generace mluví, je tu
pro vás náš „mezigenera'ní m=stek“.

Chat, chatovat (čet, četovat)
Chat je speciální komunika'ní funkce, která umožDuje uživateli
internetu bleskovE písemnE komunikovat s kýmkoli na svEtE. Variant chatování nabízí internet mnoho. NejznámEjší možností je skype,
ICQ (vysvEtlíme p2íštE) nebo minule zmiDovaný facebook.
Zvolíte-li si nEkterou z uvedených variant, postupujete následovnE. PodobnE jako na facebooku si vytvo2íte sv=j stru'ný proPl nebo,
chcete-li, adresu s vaší jedine'nou identitou.
Systémem vyhledávání (podle jména, p2ezdívky, bydlištE nebo
'ísla apod.) se m=žete propojit se svými kamarády, známými, ale
v poslední dobE i obchodními partnery. Ty potom krátkou zprávou
vyzveme k tomu, aby si nás uložili do svého adresá2e a tím se naše
adresy propojily. Poté již nic nebrání tomu, abychom mohli kdykoli
napsat zprávu a jedním kliknutím myši ji odeslali. Tato zpráva se
s nEkolikavte2inovým zpoždEním objeví v po'íta'i adresáta (samoz2ejmE
za p2edpokladu, že je k systému p2ipojen). Chat jako takový neoby'ejnE
zlevDuje a zrychluje komunikaci lidí
po celém svEtE. P2edstavte si, že za
dlouhého zimního ve'era sedíte ve
Skut'i a tímto zp=sobem si „povídáte“ se svým vnou'etem, které odjelo
studovat nebo vydElávat peníze nap2.
do Austrálie.
/pes/

Váno#ní výstava speciální školy
a konference projektu
Váno'ní výstava je úspEšnE za námi. Od 'tvrtka 17. prosince do soboty
19. prosince mEli návštEvníci možnost zhlédnout výrobky našich žák= a
zakoupit si dom= drobné váno'ní dárky.
Slavnostní vernisáž probEhla zároveD s druhou konferencí projektu Máme
dve2e doko2án, které se zú'astnili p2edstavitelé spole'enského, kulturního a
politického života Pardubického kraje. Mezi všemi m=žeme jmenovat ú'ast
paní poslankynE Ludmily Navrátilové, Pavla Novotného jako zástupce
bývalého z2izovatele i zástupc= Pardubického kraje, který je z2izovatelem
školy od roku nového – paní Tlapákové a He2mánkové z odboru kultury
školství a tElovýchovy. Hosté mEli možnost seznámit se s dosavadním pr=bEhem projektu, aktivitami, na nEž se zamE2uje, a zhlédli Plmový dokument
"Netradi'nE ve speciální škole", který z videomateriálu p2ipravil a sest2íhal
pan u'itel Aleš Marboe. Milou návštEvou výstavy byla také p2ítomnost zpEváka, herce a moderátora Marka Ebena.
Petr Vtípil
Tento projekt je spolu1nancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpo;tem <eské republiky.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ÚNOR 2010 ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI

70 let
Anna "ápová, Št8pánov
František Roušar, Sládkova

75 let
Božena Zindulková, Rubešova
Vincenc Nepivoda, Sládkova
Noemi Traubeová, Heydukova
Rozálie Musilová, Sládkova
Marie Myšková, Terezy Novákové

80 let
Božena Koutná, "eskoslovenské armády
František Svoboda, "s. armády

85 let
Marie Charousová, Smetanova

90 let
Marie Husáková, Lažany

Činnost MP Skuteč za rok 2009
MJstská policie Skute; v roce 2009 kromJ bJžné hlídkové ;innosti
Pešila tyto pPestupky:

DOBROVOLNÍK– DOBROVOLNICTVÍ
Kdo je to dobrovolník?
Dobrovolník je 'lovEk, který dává 'ást svého 'asu, energie a schopností
ve prospEch nEkoho druhého bez nároku na Pnan'ní odmEnu.
Co je to dobrovolnictví?
Dobrovolnictví je svobodnE zvolená 'innost, konaná ve prospEch nEkoho
druhého.
Ale každý za svou pomoc p2ecejen nEco o'ekává. Ab už to jsou novE získaní
p2átelé, nové zážitky, nový pohled na svEt, ale také zábava. V neposlední
2adE je to i získaná nebo posílená sebed=vEra z toho, že m=žeme být nEkomu užite'ní.
Dobrovolníkem m=že být tedy témE2 každý. Mohou to být studenti, kte2í
v dobrovolnictví získají zkušenosti, které pozdEji využijí ke svému dalšímu
studiu. Mohou to být lidé bez práce, kte2í dobrovolnictvím neztratí kontakt
s okolím a získají nové zkušenosti, které jim t2eba lépe pomohou najít nové
zamEstnání. Mohou to být i lidi d=chodového vEku, kte2í mají ještE dost
sil, energie a p2edevším životních zkušeností, aby svou p2ítomností potEšili
nEkoho druhého.
Tak co myslíte? Nebylo by špatné být dobrovolníkem?!
SeniorCentr
Ivana Bišková, SeniorCentrum

Vy2ešeno p2estupk= celkem
z toho p2estupk= v dopravE
ostatních p2estupk=

404
366
38

Po'et mE2ení rychlosti
Doba mE2ení rychlosti
Z celkového po'tu prac. hodin

13 x po dobu 8 dn=
18 hod.
0,89 %

Celkem uloženo blokových
pokut v hodnotE

96 700K'

Odchyceno zví2at
14
Zadrženo pachatel= trestné 'innosti
6
Zadrženo 2idi'= pod vlivem alkoholu 2
Asistence u dopravní nehody
9
Poskytnutí první pomoci
4
P2evoz do zdrav.za2ízení
(záchytka, psychiatrie)
2
P2edvedeno osob na PmR
3
Otev2ení bytu
1
Registrovaných ústních
oznámení ob'an=
80
Preventivních besed (hodin)
38
Na výsledné ;innosti se podíleli dva strážníci pPi jednosmJnném prac.
provozu, tj. v roce 2009 - 2024 pracovních hodin.
JiPí Stuna

Provoz bazénu
o jarních prázdninách
Po
Út
St
<t
Pá

222.
2 22.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.

99.00
00
0–1
11.00
11 00
6.30 – 11.00
6.30 – 11.00
6.30 – 11.00

13
13.00
00 – 19.00
19 00
13.00 – 20.00
13.00 – 18.00
13.00 – 20.00
13.00 – 19.00

PPijde-li od 22. do 26. února rodi; s dítJtem, dítJ
(do 15 let) má vstup ZDARMA; platí pouze rodi;.

! MEstská policie vyjíždí i do terénu, kde monitoruje odlehlá místa,
jako nap2. chatové osady.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
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

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

Březen
6.3. Sobota
7.3. Neděle
13.3. Sobota
14.3. Neděle
20.3. Sobota
21.3. Neděle
27.3. Sobota
28.3. Neděle

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

Zora Dvořáčková
Zora Dvořáčková
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Jan Konývka
Jan Konývka
Michael Chlud
Michael Chlud

Hlinsko
Hlinsko
Krouna 350
Krouna 350
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč
Skuteč

Husova 64
Husova 64
Poličská 444
Poličská 444
Smetanova 842
Smetanova 842

ETA

