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SKUTE%SKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 83. zasedání rady města konaného
dne 1. března 2010 na MěÚ ve Skutči

Rada města bere na vědomí:
01/083
Zprávu auditora o ověření řádné
účetní závěrky SeniorCentra Skuteč
za rok 2009, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
02/083
Rozdělení hospodářského výsledku
SeniorCentra za rok 2009, dle
přílohy.
03/083
Žádost ředitelky MŠ Poršova o povolení výjimky ze stanoveného počtu
žáků, dle přílohy.
04/083
Knihovní řád Městské knihovny
Skuteč, dle přílohy.
05/083
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávce
tepelné energie č.2/2006 mezi
Městem Skuteč a firmou
DS
TEPLO Skuteč, dle přílohy
06/083
Smlouvu o dílo na výměnu oken
v domě čp.136, Palackého náměstí,
Skuteč mezi Městem Skuteč a firmou
Forplast Skuteč, s.r.o., dle přílohy.
07/083
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
č.2008 1185 s OHGS, s.r.o. na

management dotace ROP v rámci
projektu Muzeum obuvi a kamene
ve Skutči, dle přílohy.
08/083
Žádost M. Jirglové a M. Štorka o
ukončení nájemního poměru k bytu
č.8. v domě čp. 915, Skuteč, ul.
Družstevní dohodou k 31.3.2010,
dle přílohy.
09/083
Podmínky k pronájmu bytu č.8 o velikosti 1+1 v domě čp. 915 Skuteč,
ul. Družstevní na dobu určitou jednoho roku.
10/083
Podmínky k pronájmu bytu č.35
o velikosti 1+2 v domě čp. 917
Skuteč, ul. Družstevní na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
11/083
Prodloužení pronájmu pozemku č.140, 183/3 a 141 PK k.ú.
Lhota u Skutče na dobu určitou od
1.2.2010 do 31.12.2013 pro F.
Klusoně, Lhota u Skutče za stejných
podmínek, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
12/083
Žádost
manželů
P.
a
J.
Macháčkových, ul. Družstevní
v domě čp. 917 Skuteč, dle přílohy.

U S N E S E N Í

z 21. zasedání zastupitelstva města konaného dne
1. března 2010 v malém sále Kulturního klubu ve Skutči
Zastupitelstvo města bere na
vědomí:
- úvodní zprávu starosty města od
posledního zasedání zastupitelstva města
- zprávu o činnosti finančního
výboru dle přílohy
- zápisy z jednání finančního
výboru dle přílohy
- zápis o výsledku kontroly kontrolního výboru dle příloh
- zprávu pana PhDr. Emila
Voráčka DrSc. o pokračování
prací na publikaci o dějinách
Skutče
Zastupitelstvo města pověřuje:
- finanční výbor, kontrolní výbor a odbor výstavby k rozboru
položek možných dodělávek
předložených investičním odborem zastupitelstvu a vytvořením
zprávy o doporučeních či
nedoporučení tyto dodělávky
zrealizovat.
Zastupitelstvo města revokuje:
Usnesení ZM ze dne 26.9.2009
ve znění:
- Schvaluje prodej pozemkových
parcel č.PK 737/7, 737/7, PK
737/1, 736, část PK 735, PK 733
o rozloze cca 2,2 ha společnosti
Skutečská investiční, s.r.o. pana
Petra Horáka za cenu 85,-Kč/m2
+ náklady spojené s prodejem a
za podmínek daných zastupitelstvem, dle přílohy
Zastupitelstvo města schvaluje:
- ověřovatele: Ludmila
Navrátilová, Josef Chalupník
- návrhovou komisi: František
Sokol, Ing. Petr Krejčí, František
Gargulák
- program 21. zasedání zastupitelstva města
- poskytnutí ručitelského závazku
MěVaK za krátkodobý revolvingový úvěr s limitem 500 000,-Kč,
který nahradí stávající kontokorentní úvěr. Ručení bude formou
Smlouvy o úpravě vzájemných
vztahů mezi ručitelem a bankou
– číslo 325701489-RD.
- čerpání rozpočtu města za období I.-XII./2009, dle přílohy.
- rozpočtovou změnu č.1/10, dle
přílohy.
- Město Skuteč vydává opatření
obecné povahy změny č.7 územního plánu sídelního útvaru Města
Skuteč, dle přílohy.
- návrh zadání územního plánu
Skuteč, dle přílohy.
- koupi části pozemkové parcely č.58 o výměře cca 70m2 a
st.p.č.170/2 o výměře 12 m2 vše
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
- koupi části pozemkové parcely č.59 o výměře cca70 m2 a
st.p.č.170/1 o výměře 5 m2 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
- bezúplatný převod pozemkové parcely č.1163/18 v k.ú.
Radčice u Skutče, obec Skuteč
pro Město Skutče, dle přílohy
- bezúplatný převod 3/4 podílů
pozemkových parcel č.1047/2,
1049/2 a 1063/5 vše k.ú.
Skuteč, obec Skuteč určených
změnou č.7 územního plánu
ke stavbám pro bydlení z majetku České republiky pro Město
Skuteč, dle přílohy
- bezúplatný převod p.p.č.
1099/6 k.ú. Skuteč z majetku
SeniorCentra Skuteč do majetku
Města Skuteč, dle přílohy.
- 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.
- záměr prodeje 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,
s podmínkou, že podél komunikace zůstane zelený pás o šířce
2m v majetku Města Skuteč, dle
přílohy.
- prodej budovy na st.p.č.2002
a stavební parcelu č.2002
v k.ú. Skuteč, obec Skuteč za
cenu 1 169 060,-Kč pro ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín 4, dle
přílohy.
- prodej pozemkových parcel
č.PK 737/7, 737/7, PK 737/1,
736, PK 735, PK 733 společnosti
Skutečská investiční, s.r.o. pana
Petra Horáka a to 18 640 m2
za cenu 85,-Kč/m2; 4860m2 za
50,-Kč/m2 + 1/2 nákladů spojených s prodejem a za podmínek daných zastupitelstvem,
dle přílohy
- plán práce finančního výboru
na 1.pololetí roku 2010

U S N E S E N Í
z 84. zasedání rady města konaného
dne 22.3.2009 na MěÚ ve Skutči

Rada města bere na vědomí:
01/084
Změnový list č.9 na stavbu
„Multifunkční sportovní haly ve
Skutči“, dle přílohy.
02/084
Čerpání rozpočtu včetně stavební
rezervy na akci „Zkapacitnění části
vodovodu a dostavba kanalizace
Skuteč Kázně +Bílý Kopeček“, dle
přílohy.
Rada města schvaluje:
03/084
Plán účetních odpisů SeniorCentra
Skuteč na rok 2010, dle přílohy.
04/084
Žádosti o prominutí poplatku ze
vstupného organizacím a spolkům,
dle přílohy.
05/084
Ceník služeb Městského muzea ve
Skutči pro turistickou sezónu roku
2010, dle přílohy.
06/084
Zastavení exekuce
č.j.099EX3361/05-14, dle
přílohy.
07/084
Změnu položkového rozpočtu, dle
přílohy.
08/084
Dodatek č.2 ke smlouvě mezi
městem Skuteč a OHGS s.r.o.,
Ústí nad Orlicí na zajištění man-

agementu projektu ve vztahu
k ROP NUTS II SV v rámci projektu „Multifunkční sportovní hala
Skuteč“, dle přílohy.
09/084
Přidělení bytu č.35 o velikosti
1+2 ve Skutči 917, ul. Družstevní
panu A.Netolickému, Skuteč 902 a
M.Novákové, Skuteč 868 na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
10/084
Přidělení bytu č.8 o velikosti 1+1 ve
Skutči čp.915, u. Družstevní, paní
Lucii Valentové, Skuteč čp. 917 na
dobu určitou půl roku, dle přílohy.
11/084
Podmínky k pronájmu bytu č.10
o velikosti 1+1 v domě čp.377
Skuteč, Palackého náměstí na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
12/084
Výši nájmu Smuteční síně Skuteč
s účinností
od 1.4.2010, dle
přílohy.
13/084
Pronájem nebytových prostor
v domě čp. 525 ve Skutči pro
Speciální školu Skuteč na dobu
neurčitou za podmínek, dle přílohy.
14/084
Pronájem p.p. č.736, p.p.č.737/7,
firmě Skutečská investiční, s.r.o.
pana Petra Horáka na dobu určitou
od 16.3. 2010 do 31.8.2010, dle
přílohy.

Hasi#i volili vedení
okresního sdružení
Nový starosta je ze Skut@e
V sobotu 13. b3ezna se sál KD
v Jenišovicích zaplnil p3íslušníky
cechu sv. Floriána. Zástupci jednotlivých sborI dobrovolných hasi+I
z Chrudimska zde na svém sn;mu
hodnotili uplynulé p;tileté období a p3edevším volili nové vedení
Okresního sdružení hasi+I Lech,
Moravy a Slezska .
V okrese Chrudim je evidováno
176 sborI, takže na sn;m bylo pozváno 176 delegátI.
Do Jenišovic nakonec dorazilo
152 zástupcI, kte3í po slavnostním
zahájení, volbách jednotlivých komisí, zpráv; o +innosti a zpráv;

revizní a kontrolní komise vyslechli
krátké p3edstavení 2 kandidátI na
post "okresního starosty". Následn;
byla prost3ednictvím p3ipravených
hlasovacích lístkI provedena tajná
volba. První kolo dopadlo naprosto
nerozhodn;, a tak až druhé kolo
rozhodlo o tom, že novým starostou
okresního sdružení se na následující
p;tileté období stal Miroslav Kunhart ze Skut+e, dlouholetý hasi+,
aktivní rozhod+í, pracovník s mládeží atd.
Gratulujeme a p3ejeme hodn;
úsp;chI a elánu v nové funkci.
Pavel Bezd0k, místostarosta

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- BŘEZEN 2010 Mezi skute@ské ob@any byly pJivítány tyto dPti:
Jakub Obrovský, Sládkova
Ellen %echlovská, Fimberk
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI
70 let






Josef Košina, Smetanova
Irena Dostálová, Tylova
Danuše Kropá@ková, %SA
Marie Malinská, ŽDárec u Skut@e
Ludmila Vrbovská, Sládkova

75 let





Tašo Stojanovský, ŽDárec u Skut@e
Jaroslava OuJetská, Sládkova
Drahomíra Odehnalová, %SA
Marie Svobodová, %SA

80 let





Jaroslava Gieslerová, Sládkova
Václav Mrkvi@ka, Fimberk
KvPtoslava Kyndlová, ŠraRk
Marie Páchníková, Smetanova

85 let
 Jaroslav Formánek, Melicharova

90 let
 Jarmila HejRáková, Sládkova 854

95 let
 Bohumil Bezdí@ek, Smetanova

PLÁN SVOZU ODPADU ROK 2010 – I. pololetí
Místo
na návsi
centrum
u +ekárny
na návsi
na návsi
na návsi
u silnice

Zho3
Borek
Hn;v;tice
Lešany
Lažany

u +ekárny
15.4.
u silnice
15.4.
to+na
15.4.
na návsi u zbrojnice 15.4.
na návsi u h3bitova 15.4.

16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.15
17.15 – 17.45
17.45 – 18.15

Žcárec u Sk.

u nádraží
u školy
na návsi

16.30 - 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00

Rad+ice

Datum
14.4.
14.4.
14.4.
14.4.
14.4.
14.4.
14.4.

Las
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 - 19.15

Obec
Skutí+ko
Nová Ves
P3ibylov
Št;pánov
Zbožnov
Lhota u Sk.
Pod Lhotou

16.4.
16.4.
16.4.

Poznáte
domácí násilí?
V minulém vydání Skute+ských
novin se zapisovatelka p3estupkové komise Jitka Veverková zmínila
o domácím násilí. Níže otišt;ným
textem na tuto problematiku navazujeme.
Bílý kruh bezpe+í vymezil +ty3i
kriteria pro posouzení domácího
násilí.
Domácí násilí je:
opakované (dlouhodobé, na pokra+ování)
eskalující (co do intenzity se stále stupBuje a zkracují se intervaly
mezi ataky)
dochází k n;mu mezi osobami
blízkými, které mají jasn; vymezené role (osoba ohrožená, osoba
násilná) pokra.ování na stran0 7

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Duben
3.4. Sobota
4.4. Neděle
5.4. Pondělí velikonoční
10.4. Sobota
11.4. Neděle
17.4. Sobota
18.4. Neděle
24.4. Sobota
25.4. Neděle

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

Květen
1.5. Sobota - Státní svátek
2.5. Neděle

MUDr. Josef Cimburek
MUDr. Josef Cimburek

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

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

Tyršova 86
Tyršova 386

Hlinecká 64
Hlinecká 64
Poliklinika Hlinsko

