STRANA 4

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 schvaluje:
01/085
Dohodu o provozu společné kotelny
mezi Městem Skuteč, Gymnáziem
Suverénního řádu maltézských
rytířů ve Skutči a Biskupstvím
Královehradeckým, dle přílohy.
02/085
Smlouvu o nájmu nebytových prostor
v domě čp.934 mezi Městem Skuteč
a Gymnáziem Suverénního řádu
maltézských rytířů ve Skutči na dobu
určitou od 1.7.2010 do 30.6.2015,
dle přílohy.
03/085
Postoupení práv povinností k bytu
č.42 o velikosti 1+2 ve Skutči, ul.
Družstevní z paní Marie Hrnčálové na
pana Jiřího Zvěřinu, Rosice čp.171,
dle přílohy.
04/085
Výpověď z nájemního poměru
Václavu Peňázovi k bytu č.38 v domě
čp918 Skuteč, ul. Družstevní, dle
přílohy.
05/085
Výjimku dle §17 odst.5 vyhl.č.137/98
Sb.týkající se požárně nebezpečného
prostoru na pozemku č.2489/4 a
2556 v k.ú. Skuteč pro SKOS, s.r.o.
dle přílohy
06/085
Prodloužení pronájmu nebytových
prostor v domě čp.349 ve Skutči pro
Jaroslava Zelenku, Skuteč, na dobu
určitou od 1.4.2010 do 30.6.2010
za stejných podmínek, dle přílohy.
07/085
Příspěvek ve výši 3 000,-Kč pro
SHČMS - okrsek Skuteč, dle přílohy.
08/085

Ukončení smlouvy o využívání
tenisových kurtů firmou Granita
k 30.4.2010, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
12/083
Žádost manželů P. a J. Macháčkových,
ul. Družstevní v domě čp. 917 Skuteč,
dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM
schválit:
09/085
Čerpání rozpočtu města za období
I.-II./2010, dle přílohy, dle přílohy.
10/085
Rozpočtovou změna č.2/2010, dle
přílohy.
11/085
Zřízení věcného břemene přípojky
za účelem umístění, zřízení a provozování elektrického zařízení na p.p.č.
879/10 v k.ú. Skuteč za cenu 50,Kč/bm + náklady spojené se zřízení,
pro Č.Profouse, Skuteč, dle přílohy.
12/085
Prodej pozemkové parcely č.879/17
v k.ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu
70,-Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem pro Č.Profouse, Skuteč ,
dle přílohy.
13/085
Prodej
pozemkové
parcely
č.2289/23 v k.ú. Skuteč, obec Skuteč
za cenu 100,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem pro P.Modráčka,
Skuteč , dle přílohy.
14/085
Souhlas s výstavbou rodinných domků
na pozemkové parcele č.498/7 v k.ú.
Žďárec u Skutče, obec Skuteč, dle
§188 stavebního zákona, dle přílohy.

Na kole naším regionem
Po#así nám kone#n, ukázalo svoji laskav,jší tvá6 a po dlouhé zim, nás sluní#ko
op,t láká k výlet<m. Dáváte-li p6ed p,ší
turistikou p6ednost projížAkám a výlet<m
na kole, je práv, vám ur#ena následující
informace.
Díky spole#nému projektu Feských
drah a m,st Chrudim a Hlinsko byla 13. dubna otev6ena na chrudimském nádraží
nová p<j#ovna kol. Využít jejich služeb však m<žete i v dalších stanicích, a to ve
SlatiNanech, ŽAárci u Skut#e a Hlinsku. K zap<j#ení je p6ipraveno 6 horských kol
pro dosp,lé a t6i kola d,tská. V p6ípad, zájmu o zap<j#ení mimo Chrudim je t6eba
si kola (buA v Chrudimi nebo na vyjmenovaných stanicích) zarezervovat a sou#asn, se domluvit na místu jejich vrácení. Zavád,cí cena za jednodenní záp<j#ku
#iní 99,- K#. Ta se má v budoucnu zvýšit na 120,- K# za den. Zvýhodn,ná je cena
pro celou rodinu (max. 4 #lennou); v tomto p6ípad, zaplatíte celkem jen 199,- K#,
což je bezesporu levn,jší, než kdybyste kola p6epravovali vlakem.
Feské dráhy již sí\ cyklop<j#oven úsp,šn, provozují nap6. v Jiho#eském kraji,
ve Východních Fechách jde zatím o první vlaštovku. Po#et cyklostezek i v Pardubickém kraji stále p6ibývá, pokud byste si tedy rádi projeli n,která zajímavá místa
nap6. v Železných horách, m<žete vyzkoušet jak pohodln, systém funguje. Více
podrobností naleznete i na stránkách s adresou: www.navstevnik.cz
/bal/

O%NÍ STeEDISKO
Optika – Olivová – SkuteF
Vám nabízí:

AKCE KV&TEN
slevy
samozabarvovacích
!o!ek TRANSITIONS
do výše 25 %
SkuteF, Sládkova 849
tel.: 469 350 541

Centrum pro zdravotně postižené
Pardubického kraje,
detašované pracoviště Chrudim, Revoluční 594, 537 01 Chrudim
Centrum poskytuje podporu a služby ob#an<m se zdravotním postižením.
Odborné sociální poradenství
Služba zahrnuje poskytování sociálního poradenství, v#etn, informací
o možnostech výb,ru druhu sociální služby dle pot6eb uživatele, informací
o základních právech uživatele, také o možnostech podpory nap6. prost6ednicím dávek pomoci v hmotné nouzi #i dávek sociální pé#e, dále pak pomoc p6i
vyplNování r<zných tiskopis<, formulá6< apod. Sou#ástí odb. sociálního poradenství je poskytování sociáln, právního poradenství, prevence krizových
situací vztah< mezi uživateli a poskytovateli sociálních služeb, koordinace
sociální pomoci, dále poskytnutí pomoci p6i sepisování žádostí a odvolání.
Pro uživatele se sluchovým postižením zajiš\ujeme prodej baterií do sluchadel a další sou#ásti nap6. olivky, h6íbe#ky apod.Nabízíme možnost zakoupení publikace Sociáln, právního minima od JUDr. Huta6e. Sou6ástí odb.
sociálního poradenství je i p:j6ovna rehabilita6ních a kompenza6ních
pom:cek.
Poradenství je poskytováno p6ímo v Chrudimi v prostorách Centra, ale také
na dalších #ty6ech kontaktních místech, a to v Hlinsku, Chrasti, T6emošnici
a Skut#i (v prostorách M,stského ú6adu – zasedací místnost, každý #tvrtek
v m,síci od 8:00 do 12:00 hod).
Osobní asistence
Osobní asistence je terénní sociální služba ur#ená lidem se zdravotn, sociálním handicapem. Poskytuje se osobám, které mají sníženou sob,sta#nost
z d<vodu v,ku, chronického onemocn,ní nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba osobní asistence se poskytuje bez #asového omezení, v p6irozeném sociálním prost6edí osob a p6i #innostech, které by tyto osoby vykonávaly samy, kdyby nebyly handicapovány.
Služba zahrnuje tyto základní #innosti: zprost6edkování kontaktu se spole#enským prost6edím (doprovod do zam,stnání, do školského za6ízení, k léka6i, na ú6ady, za kulturou, poskytnutí pomoci p6i volno#asových aktivitách
apod.), pomoc p6i zajišt,ní chodu domácnosti (pomoc s úklidem, nákupy,
b,žné poch<zky), pomoc p6i zvládání b,žných úkon< pé#e o vlastní osobu
(pomoc p6i p6íprav, a podávání stravy, pomoc p6i oblékání, pomoc p6i prostorové orientaci, pomoc p6i osobní hygien,), pomoc s pé#í o d,ti, pomoc p6i
rehabilitaci.
Kontaktní údaje: Tel.: 469 620 320, 775 693 989, e-mail: helenacapova@
centrum.cz www.czp-pk.cz
Provozní hodiny na odborné sociální poradenství v#etn, p<j#ovny RKP
v Chrudimi: pond,lí 8:00 – 12:30 13:00 – 16:00 a st6eda 8:00 – 12:30 13:00
– 16:00. Ostatní dny na základ, p6edb,žné domluvy.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- DUBEN 2010 Mezi skuteFské obFany byly pBivítány tyto dIti:
Filip VomáFka, Šra]k
Matyáš Bouška, %eskoslovenské armády
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI
70 let
Helena Vincenciová, Vilibalda Svobody
JiBí VostrFil, SkutíFko
VIra KoBínková, Rubešova
Helena Novotná, %eskoslovenské armády
ZdenIk Merkl, ZhoB
Marie Bílková, ŽRárec u Sk.
Jaroslav Kavka, ŽRárec u Sk.
Antonín Vašák, Osady LežákV

75 let
Vladimír Novotný, Fimberk
Jaroslav BrdíFko, Zahradní

80 let
Miloslava Burešová, Smetanova
KvItoslava Andrlová, Tyršova
JiBí BBezina, V.Nováka
Marta %erná, Smetanova
Lubomír Duchoslav, Fimberk

85 let
Zde]ka Pešková, HnIvItice

90 let
Božena PondIlíFková, RadFice

91 let
VIra Kasalická, Smetanova

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Květen
1.5. Sobota - Státní svátek
2.5. Neděle
8.5. Sobota - Státní svátek
9.5. Neděle
15.5. Sobota
16.5. Neděle
22.5. Sobota
23.5. Neděle
29.5. Sobota
30.5. Neděle

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

Červen
5.6. Sobota
6.6. Neděle

MUDr. Jiří Janovský
MUDr. Jiří Janovský

Josef Cimburek
Josef Cimburek
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Eva Konývková
Eva Konývková
Yvona Chludová
Yvona Chludová
Zora Dvořáčková
Zora Dvořáčková

Skuteč
Skuteč
Miřetice 31
Miřetice 31
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Hlinsko

Tyršova 86
Tyršova 386
Nádražní 548
Nádražní 548
Smetanova 315
Smetanova 315
Husova 64
Husova 64

Hlinsko
Hlinsko

Wilsonova 590
Wilsonova 590

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko

