STRANA 4

SKUTE!SKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 81. zasedání rady města konaného
dne 25. 1. 2010 na MěÚ ve Skutči

Rada města bere na vědomí:
01/081
Dodatky o nájmu nebytových prostor , kde došlo k navýšení nájemného o změnu sazby DPH v souladu
se zákonem č.362/09 s účinností
od 1.1.2010, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
02/081
Žádost ředitele ZŠ Komenského o
udělení výjimky z počtu žáků ve
třídě, dle přílohy.
03/081
V souvislosti se zrušením subjektu
Speciální základní škola Skuteč,
okres Chrudim a převedením
zřizovatelské funkce na Pardubický
kraj odvolání Mgr.Evy Rybenské
z funkce ředitelky, dle přílohy.
04/081
Ceník úkonů pečovatelské služby a
ceník úhrady pobytu v SeniorCentru
Skuteč s platností od 1.2.2010, dle
přílohy.
05/081
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Městem Skuteč
a KB, a.s. Na Příkopě 33, Praha,
dle přílohy.
06/081
Smlouvu o výpůjčce informační
tabule s městem Chrudim v rámci
projektu „Informační a propagační
kampaň turistické oblasti Chrudimsko

– Hlinecko“, dle přílohy.
07/081
Přidělení bytu č.6 o velikosti
1+kk v domě čp. 970 Skuteč, ul.
Družstevní paní Stanislavě Burešové
Hněvětice čp.19 na dobu určitou
jednoho roku, dle přílohy.
08/081
Přidělení bytu č.28 o velikosti 1+2 ve
Skutči čp. 917, ul.Družstevní panu
Lukáši Pytlíkovi, Skuteč 781na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
09/081
Výpověď z nájemního poměru
manželům
Janě
a
Pavlu
Macháčkovým k bytu č.4 v domě
čp.915 Skuteč, ul.Družstevní, dle
přílohy.
10/081
Podmínky k pronájmu bytu č.6 o
velikosti 1+0 v domě čp.373 Skuteč,
Palackého náměstí na dobu určitou
jednoho roku, dle přílohy.

Rada města neschvaluje:
11/081
Prodloužení nájemní smlouvy
panu R.Mošnerovi, ul.B.Němcové
čp.917, Skuteč, dle přílohy.
12/081
Přidělení bytu č.6 o velikosti 1+0
v domě čp.373 Skuteč žádnému
uchazeči, dle přílohy.

U S N E S E N Í
z 82. zasedání rady města konaného
dne 15. 2. 2010 na MěÚ ve Skutči

Rada města schvaluje:
01/082
Výsledky hospodaření škol a
školských zařízení a rozdělení
případného
zlepšeného
hospodářského výsledku do fondů,
dle přílohy.
02/082
Odpisový plán ZUŠ V.Nováka
Skuteč na rok 2010, dle přílohy.
03/082
Odepsání nedobytných pohledávek
v Městské knihovně Skuteč, dle
přílohy.
04/082
Smlouvu s hudebním nakladatelstvím Best I.A, a.s. o zprostředkování
vystoupení skupiny Olympic, dle
přílohy.
05/082
Přidělení bytu č.6 o velikosti 1+0
v domě čp.373 Skuteč, Palackého
náměstí paní Marii Novotné, Skuteč
467 na dobu určitou jednoho roku,
dle přílohy.
06/082
Žádost pana Ladislava Štěpána
o prodloužení pronájmu k bytu
č.33 v Družstevní ulici, Skuteč 928
manželům Vaňousovým na dobu
určitou jednoho roku do 31.3.2010,
dle přílohy.
07/082
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č.5 na zkušební dobu šesti měsíců
paní L.Mužíkové, Palackého náměstí
377, Skuteč, dle přílohy.
08/082
Zprávu hlavní inventarizační komise
Města Skuteč, dle přílohy
09/082
Odpis nepotřebného dlouhodobého
hmotného majetku, dle příloh.
Rada města neschvaluje:
10/082
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.10 panu Bohumilu Šejnovi,

Palackého náměstí 377, Skuteč, dle
přílohy.
Rada města doporučuje ZM
schválit:
11/082
Čerpání rozpočtu města za období
I-XII/2009, dle příloh.
12/082
Rozpočtovou změnu č.1/10, dle
přílohy.
13/082
Návrh zadání územního plánu
Skuteč, dle přílohy.
14/082
Koupi části pozemkové parcely č.58
o výměře cca 70m2 a st.p.170/2 o
výměře 12m2 vše v k.ú. Žďárec u
Skutče, obec Skuteč za cenu 50,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem
od manželů Malinských, Žďárec u
Skutče pro Město Skuteč, dle přílohy.
15/082
Koupi části pozemkové parcely č.59
o výměře cca 70m2 a st.p.170/1
o výměře 5m2 vše v k.ú. Žďárec u
Skutče, obec Skuteč za cenu 50,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem
od pana V.Peška, Žďárec u Skutče
pro Město Skuteč, dle přílohy.
16/082
Bezúplatný převod ¾ podílů pozemkových parcel č.1047/2, 1049/2
a 1063/5 vše v k.ú. Skuteč, obec
Skuteč určených změnou č.7 územního plánu ke stavbám pro bydlení
z majetku České republiky pro město
Skuteč, dle přílohy.
17/082
Zřízení věcného břemene za účelem
umístění, zřízení a provozování
podzemního kabelového vedení
VN, NN a rozvodové skříně na
p.p.č.2507, 2453, 1094/4 a
st.p.165 vše k.ú. Skuteč za cenu
2 000,-Kč + náklady spojené se
zřízením, dle přílohy.

MUŠKA TŘPYTKA SKUTEČ – V. ROČNÍK
Už popáté na Skute&ském rybníku
prob-hnou závody Muška t:pytka
Skute&. Stane se tak v sobotu 13.
b:ezna a závodit se bude za každého
po&así. Jedinou „&arou p:es rozpo&et“ by mohlo být nerozmrznutí vodní plochy. V tomto p:ípad- by závody
byly p:eloženy na 3. dubna; všichni
p:ihlášení by o této skute&nosti byli
v&as telefonicky informováni.
PrJb-h a pravidla závodJ budou
stejná jako v p:edchozích letech.
Novinkou bude p:íjemné zpest:ení
závodJ v podob- celodenních vep:ových hodJ. Protože je po&et míst na
rybníku omezen, zájemci se mají hlásit co nejd:íve na tel. &.: 724 236 065

u p. ZdeXka Netolického. Startovné
&iní 400,- K& a nejúsp-šn-jší rybá:i
se mohou t-šit na hodnotné ceny.
P:ed vyhlášením výsledkJ bude navíc vylosována menší tombola.
Na vaši návšt-vu se t-ší a krásné
rybá:ské zážitky p:eje výbor MO
\RS Skute& a po:adatelé.

Zápisy do MŠ

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ÚNOR 2010 -

Na obou mate4ských školách ve Skut!i,
tj. na MŠ Poršova i MŠ Osady LežákG

MEZI SKUTEČSKÉ OBČANY BYLY SLAVNOSTNĚ
PŘIVÍTÁNY TYTO DĚTI:

prob-hnou zápisy d-tí ve !tvrtek 25. 3. 2010
v !ase od 7 – 15 hodin.
Rodi&e si mohou b-hem m-síce b:ezna vyzvednout
p:ihlášku a tu následn- donesou vypln-nou a potvrzenou od d-tského pediatra v den zápisu. Na d:íve p:ijaté
p:ihlášky nebude brán z:etel, na po:adí odevzdaných
p:ihlášek nezáleží.
V MŠ Ž`árec u Sk. probíhá zápis d-tí prJb-žn- od
února do konce dubna. P:ípadné informace telefonicky.

Petr Chaloupka, Ž`árec u SkutQe
Filip Novotný, Tylova
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI

70 let

Matrika, evidence obyvatel

- činnost v roce 2009
Na matrice M-Ú se mimo matri&ní agendy vede evidence obyvatel, provádí se vidimace a legalizace dokladJ, p:ijímají se žádosti o vydání ob&anského prJkazu a zároveX se vydávají nové OP, prost:ednictvím dálkového
p:ístupu k informacím (CZECH POINT) se na po&kání vyhotovuje výpis
z rejst:íku trestJ,obchodního rejst:íku, katastru nemovitostí, živnostenského
rejst:íku,výpis z bodového hodnocení :idi&e, z:ízení nebo zrušení datové
schránky, konverze dokumentJ, apod.
Matri!ní agenda se vykonává pro obce: Hluboká, Prosetín,
P4edhradí, Mrákotín, Leštinka, VrbatGv Kostelec a Skute!.
Matrika
- žádosti a protokoly o uzav:ení manželství
z toho církevních
- úmrtní listy
- druhopisy matri&ních dokladJ (RL, OL, ÚL)
- rozhodnutí o zm-n- jména a p:íjmení

9
3
44
20
2

- zápisy o ur&ení otcovství
- žádosti o osv-d&ení státního ob&anství

20
85

Evidence obyvatel
- po!et obyvatel k 31. 12. 2009 celkem
- po&et narozených d-tí
- po&et p:ihlášených k trvalému pobytu
- po&et odhlášených z trvalého pobytu
- po&et zem:elých

5 292 (vloni
55 (vloni
78 (vloni
91 (vloni
52 (vloni

75 let

 JiWina Absolonová, Zahradní
 Božena Talácková, Tomáškova

80 let

 JiWí Mikan, Vít;zslava Nováka
 Miroslav Myška, Terezy Novákové
 Blažena Cimburková, Heydukova

93 let
 Františka Zoulíková, RadQice 29
OMLUVA
V minulém &ísle Skute&ských novin bylo chybn- otišt-no jméno rodiny
Stehnovy v níže zve:ejn-né vzpomínce. Za toto nedopat:ení, které p:episem
neznámých slov zpJsobil program v po&íta&i, se inzerentJm velmi omlouváme.

Vzpomínka
5 337)
57)
74)
108)
59)

p:irozený úbytek v roce 2009: - 10 osob.
Po&et obyvatel klesl z dJvodu vy:azení cizincJ z evidence obyvatel o 35.
Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
Vidimace a legalizace dokladJ
Ob&anské prJkazy – po&et žádostí

 František Lukaštík, Palackého nám;stí
 Marie Krupková, Palackého nám;stí
 Vlasta Šiklová, Smetanova
 František Bárta, Osady LežákF
 Albert Hradil, Boženy N;mcové
 Jana JezníQková, Fimberk
 Miloslava Talácková, RadQice

14
1666
477

CZECH POINT:
O výpis z rejst:íku trestJ žádalo 117 osob; z katastru nemovitostí 26 osob;
z obchodního rejst:íku 26 žadatelJ, z živnostenského rejst:íku 4 rrmy, z
bodového hodnocení :idi&e 5 osob.
Po!et obyvatel v jednotlivých místních !ástech:
Borek, Hn-v-tice - 58; Lažany - 123; Pesany - 36; Lhota u Sk. - 59; Nová
Ves - 21; Rad&ice - 242; Skute& - 3928; Skutí&ko - 127; Št-pánov - 188;
Zbožnov - 107; Zho: - 53; Ž`árec - 350.
Petra Šlemrová

Dne 17. února uplynul rok plný bolesti a smutku nad ztrátou naší milované
maminky a babi&ky paní Boženy Cabicarové. Dne 16. února uplynulo 15
smutných let od tragické smrti jejího vnuka Tomáše Chvojky. V-nujeme jim
tímto tichou vzpomínku. Kdo jste je znali, vzpomeXte s námi.
D`kují rodiny Stehnova a Skalova

Vzpomínka
Jak tiše žili, tak tiše odešli. Skromní ve svém život-, velcí ve své lásce
a dobrot- – rodi&e Marie a Josef Horákovi. Dne 22. 3. 2010 uplyne 20 let
od úmrtí tatínka a 10. 12. 2010 to bude 18 let od úmrtí maminky. S úctou
a láskou vzpomínáme.
Za celou rodinu Marie Kuklová, dcera

Vzpomínka
Dne 23. b:ezna tomu bude 18 let, co zem:el mJj manžel pan Ji4í Suchý a
2. b:ezna uplyne 19 let od smrti mého otce pana Aloise Hrazd`ry. Kdo jste
je m-li rádi, vzpomeXte s námi.
Marta Suchá s rodinou

OZNÁMENÍ
MUDr. Josef Cimburek oznamuje tímto
nové telefonní !íslo: 608 608 303 do zubní ordinace.

Činnost Komise k projednávání přestupků
Města Skuteč v roce 2009
Do pravomoci p:estupkové komise pat:í zejména projednávání
p:estupkJ proti ob!anskému soužití, ve4ejnému po4ádku a proti
majetku.
P:estupková komise zasedá dle
pot:eby 1-3x za m-síc ve složení:
p:edsedkyn- komise - právnického
vzd-lání, 2 p:ísedící a zapisovatelka.
V loXském roce zasedala celkem 15x
a projednávala celkem 123 p:estupkJ. Ve 26 p:ípadech byla v p:íkazním a p:estupkovém :ízení uložena
pokuta. Za celý loXský rok bylo na
pokutách uloženo celkem 34.200,K&.
U 20 p:estupkJ bylo jako sankce
uloženo napomenutí. Další p:estupkové v-ci byly bu` projednány bez

uložení opat:ení, postoupeny k vy:ízení jinému p:íslušnému ú:adu, zastaveny a nebo odloženy v p:ípad-,
že se dle zákona &. 200/1990 Sb. o
p:estupcích, nejednalo o p:estupek
a nebo v zákonem stanovené lhJtnebyl podán návrh na projednání
p:estupku.
Pro srovnání s rokem 2008 došlo
k mírnému nárJstu p:estupkJ proti
ob&anskému soužití, po&et p:estupkJ proti majetku zJstal p:ibližn- na
stejné úrovni. Celkový po&et p:estupkJ spáchaných osobami ve v-ku
do 18 let se oproti roku 2008 mírnsnížil.
Bohužel i v loXském roce jsme se
setkali s p:estupkem, který vykazoval všechny znaky domácího násilí.

Jednalo se o p:estupek, který byl spáchaný mezi osobami žijícími ve spole&né domácnosti, kde poškozeným
bylo dít- v rodin-. Obvin-nému byla
za jeho nep:ípustné „výchovné me-

tody“ uložena citelná pokuta, která
by ho m-la vést k tomu, aby se v budoucnu svého jednání vyvaroval.
Veverková Jitka - zapisovatelka
p4estupkové komise

SENIORCENTRUM SKUTE' NABÍZÍ
volné pracovní místo
SeniorCentrum Skute$ hledá na volné pracovní místo

ZDRAVOTNÍ SESTRU
Požadujeme st9edoškolské vzd<lání s maturitou, zodpov<dnost, ?exibilitu, pe$livost, smysl pro týmovou práci, odolnost vD$i
stresu. Práce je vhodná i pro absolventa školy. Výhodou je praxe
ve zdravotnictví.
Nabízíme odpovídající Gnan$ní ohodnocení a zam<stnanecké
výhody, možnost dalšího vzd<lávání. Po dohod< je možný nástup
i na polovi$ní úvazek.

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

