STRANA 4

SKUTEČSKÉ NOVINY

VÝSLEDKY VOLEB V KOSTCE
Jak dopadly volby v celkem 14 volebních okrscích ve Skutči? Z oprávněných
4275 voličů jich k volbám přišlo 60,73 %. A pořadí těch neúspěšnějších? (Podrobnější inf. na www.skutec.cz)
1)
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U S N E S E N Í
z 85. zasedání rady města konaného
dne 12.4.2010 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 č.22 - Skuteč, dle
přílohy.
08/085
Ukončení smlouvy o využívání
tenisových kurtů firmou Granita
k 30.4.2010, 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.

Společenský život
v SeniorCentru Skuteč

Společenský život a udržování sociálních kontaktů je pro každého člověka
důležité. Ani pobyt v domově pro seniory nemusí znamenat ukončení kontaktů
s přáteli a uzavření se před okolím mezi čtyřmi zdmi svého pokoje.
Jedním z úkolů sociálního úseku je příprava a organizace volnočasových aktivit. Příjemným zpestřením byla návštěva ochotnického divadelního souboru
Kvítko z Mladoňovic. Jejich představení „Pradědovy pletky“, které bylo protkané
spoustou veselých písniček, se dočkalo zaslouženého potlesku.
Nezapomněli jsme ani na tradiční pálení čarodějnic, které jsme spojili s oslavou narozenin našich klientů. Podobné narozeninové oslavy organizujeme každý
měsíc a vždy se snažíme připravit doprovodný program. Našimi milými hosty
bývají děti ze skutečských škol, nezbytnou součástí je i hudební vystoupení.
Velmi zajímavou besedu si pro nás připravili lidé z Aeroklubu Skuteč. Poutavě
nás provedli historií a současností skutečského letiště. Některá období byla velice
obtížná, ale nadšení a práce zdejších letců dokázaly letištní areál udržet v provozu.
Také pro následující období máme připravený zajímavý program. Představí
se u nás dětský divadelní soubor z Chrasti, pro naše klienty chystáme sportovní
odpoledne. Plánujeme návštěvu záchranné stanice ochrany přírody v Pasíčkách u
Proseče, výlet k rozhlednám v okolí Skutče nebo ke kapli u sv. Anny.
Mgr. Linda Bodláková, sociální pracovnice, SeniorCentrum Skuteč

č.102080_U3805_2009
s
firmou Unistav a.s. v rámci projektu
„Multifunkční sportovní hala Skuteč“,
dle přílohy.
06/086
Nájemní poměr na dobu určitou jednoho roku od 1.6. 2010 pro Janu
a Pavla Macháčkovi , ul. Družstevní
915, Skuteč, dle přílohy.
07/086
Přidělení bytu č.10 o velikosti 1+2
ve Skutči 377, Palackého náměstí,
manželům Pěštovým , Skuteč 317,
na dobu určitou jednoho roku, dle
přílohy.
08/086
Podmínky k pronájmu bytu č.6 o
velikosti 1+0 v domě č.p. 317, ul.
B.Němcové na dobu určitou šesti
měsíců, dle přílohy.
09/086
Čerpání rozpočtu města za období
I.-III./2010, dle přílohy.
10/086
Souhlasné prohlášení o přechodu
vlastnického práva k nemovitostem na základě §2 zákona ČNR
č.172/1991Sb. z Lesů ČR, s.p. na
Město Skuteč, dle přílohy.
11/086
Prodloužení pronájmu části pozemku
č.399/2 k.ú. Skuteč na dobu určitou
od 1.4.2010 do 31.9.2010 pro K.
Valentovou, Skuteč, za stejných podmínek, dle přílohy.

Jiří Janovský
Jiří Janovský
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Jan Konývka
Jan Konývka
Josef Cimburek
Josef Cimburek

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI
70 let
 Mária Pekarová, Sládkova
 Hana Potůčková, Tylova

75 let
 Anna Píchová, Štěpánov
 Ladislav Tesař, Mírová
 Josef Zelenka, ČSA
 Božena Sádovská, Poršova
 Bořivoj Petr, Melicharova
 Věra Soudková, ČSA

90 let
 Zdeněk Vanický, V. Nováka

97 let
 Marie Nejedlíková, Osady Ležáků

Co nového ve skutečském hasičském okrsku?
V neděli 11. dubna se v hasičské
zbrojnici ve Skutči konala výroční
valná hromada skutečského hasičského okrsku. Všichni přítomní nejdříve
vzpomněli bývalého dlouholetého
velitele Otu Horáka a uctili jeho památku minutou ticha. Poté již zástupci 14 sborů jednak hodnotili uplynulý
rok a také se zabývali přípravami na
novou soutěžní sezonu.
Důležitým bodem byly pak volby

nového výboru. V nadcházejícím pětiletém období bude pracovat výbor
okrsku Skuteč v tomto složení.
starosta: Josef Boháč, SDH Předhradí
náměstek starosty:
Ivan Vtípil, SDH Štěpánov
velitel:
ing. Pavel Vtípil, SDH Štěpánov
jednatel:
Pavel Javůrek, SDH Předhradí

předseda revizní komise:
Jiří Kubásek, SDH Skuteč
členové revizní komise:
Pavel Hájek, SDH Lažany
Martin Lorenc, SDH Zbožnov
Je potěšitelné, že již několik let

je náš okrsek hodnocený jako jeden
z nejlepších v kraji, a to především
díky velmi dobrým soutěžním výsledků v kategoriích mužů, žen, dorostu i dětí.

Památník Lidice
pod záštitou

M I N I S T R A K U LT U RY ý R
ve spolupráci s

Obecním zastupitelstvem MiĜetice,
ýeským svazem bojovníkĤ za svobodu
a ýeskoslovenskou obcí legionáĜskou
Vás zvou na

PIETNÍ VZPOMÍNKU K 68. VÝROýÍ
VYHLAZENÍ OSADY LEŽÁKY
která se koná v nedČli

20. þervna 2010 v 10:00 hodin
na pietním území NKP Ležáky
u pomníku „ Kniha obČtí “
Program:
8:30 Celebrovaná mše
10:00 Kladení vČncĤ
10:35 Státní hymna
10:45 Hlavní projev
10:50 Vystoupení zahraniþního hosta
10:55 ZávČreþné slovo pĜedsedkynČ
11:00 Vystoupení chlapeckého sboru Bonifantes
11:15 Seskok vojenských parašutistĤ

Autobusová doprava:
první spoj
8:00 Chrudim
Masarykovo NámČstí
druhý spoj
8:00 Luže se zastávkou
8:20 Skuteþ
tĜetí spoj
8:00 Proseþ se zastávkou
8:20 Skuteþ

Parkování pro úþastníky pietní vzpomínky je zajištČno na vyhrazeném parkovišti

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Aleš Netolický, Družstevní 929
Eliška Fajmonová, Družstevní 929
Jiří Peterka, Družstevní 928

 Josef Roušar, Borek
 Jarmila Ročňová, Radčice
 Květa Jindrová, Tylova

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
Červen
5.6. Sobota
6.6. Neděle
12.6. Sobota
13.6. Neděle
19.6. Sobota
20.6. Neděle
26.6. Sobota
27.6. Neděle

Mezi skutečské občany byly přivítány tyto děti:

85 let

z 86. zasedání rady města konaného
dne 3.5.2010 na MěÚ ve Skutči
Rada města jmenuje:
01/086
Pana Jana Švestku, Komenského
589/20, Střelice do funkce ředitele
ZUŠ V.Nováka s účinností od 3.5.
2010 na dobu neurčitou, dle přílohy.
02/086
Členy komise pro otvírání obálek a
hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Sběrný dvůr Skuteč – stavební část“ ve složení: Pavel Bezděk,
Radek Zeman, Ing. Martin Šoltys,
Helena Sokolová, Ing. Hana Broklová
náhradníci: Pavel Novotný, František
Gargulák, Mgr. Tomáš Kopecký,
František Lorenc, Zdeňka Hrubešová
03/086
Členy komise pro otvírání obálek a
hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Sběrný dvůr Skuteč – technologie“ ve složení: Pavel Bezděk,
Radek Zeman, Ing. Martin Šoltys,
Helena Sokolová, Ing. Hana Broklová
náhradníci: Pavel Novotný, František
Gargulák, Mgr. Tomáš Kopecký,
František Lorenc, Zdeňka Hrubešová
Rada města schvaluje:
04/086
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - 2 stánků
na městském koupališti ve Skutči,
uzavřené dne 12.4.2007 mezi
Městem Skuteč a Pavlem Krejčím,
Žitná 1491, Hlinsko, dle přílohy.
05/086
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- KVĚTEN 2010 -

Hlinsko
Hlinsko
Krouna
Krouna
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč
Skuteč

Wilsonova 590
Wilsonova 590
350
350
Poličská 444
Poličská 444
Tyršova 386
Tyršova 386

ETA
ETA

 Jako poděkování za dlouholetou práci v okrsku ve funkci jednatele
obdržel pan Bohuslav Koráb z Předhradí dárkový balíček.

Okrsková soutěž ve Skutči
Na druhý květnový svátek, sobotu
8.5. si hasiči naplánovali okrskovou
soutěž v požárním sportu. Pořadatelství se ujali v rámci oslav 135. výročí
založení sboru skutečští hasiči. Za zázemí pro běh jednotlivců na 100 m a
požární útok zvolili hřiště u koupaliště.
Vzhledem k nepříznivému počasí se
nakonec pořadatel rozhodl z důvodu bezpečnosti soutěžících vynechat
„stovky“ a proběhly pouze 2 pokusy
útoků. 14 družstev mužů a 4 družstva
žen se jich zhostilo s těmito výsledky.
Konečné pořadí:
ženy: 1. SDH Skuteč
2. SDH Štěpánov

3. SDH Zbožnov
4. SDH Žďárec
muži: 1. SDH Znožnov
2. SDH Štěpánov
3. SDH Zbožnov
Škoda jen, že dobře zajištěnou
soutěž pokazil čin neznámého vandala (vandalů), který v noci z pátku na
sobotu rozházel a poničil připravenou
trať a navíc odcizil 2 břevna z kladiny.
Nevím, jestli si tak “hodně pomohl“,
ale rozhodně přidělal spoustu starostí
pořadatelům, kteří museli narychlo
dávat vše dopořádku.
Pavel Bezděk, místostarosta

