STRANA 4

SKUTEČSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 90. zasedání rady města konaného
dne 28.6.2010 na MěÚ ve Skutči

Rada města jmenuje:
01/090
Elišku Pečenkovou do funkce vedoucí
Městské knihovny Skuteč s účinností
od 1.7.2010.
02/090
Jitku Veverkovou do funkce vedoucí
Sociálního odboru Městského úřadu
Skuteč s účinností od 1.7.2010
Rada města schvaluje:
03/090
Přijetí hmotného daru (trampolíny) ZŠ
a MŠ Žďárec, dle přílohy.
04/090
Objednávku na dodávku čistící techniky do sportovní haly fy HABRA,
s.r.o. K Májovu 1394, Chrudim, dle
přílohy.
05/090
Objednávku dle nabídky na dodávku
vnitřního vybavení sportovní haly fy
ALFA 3, s.r.o., Husova 263, Luže,
dle přílohy.
06/090
Postoupení práv a povinností k bytu

č.7 o velikosti 1+2 ve Skutči 926,
Ul. Družstevní z paní Evy Vítkové
na manželé Zoulíkovi, Skuteč, dle
přílohy.
07/090
Žádost paní Ing. R. Pacetti o změnu
nájemního poměru k bytu č.2 v domě
926 Skuteč, s platností od 1.7.2010,
dle přílohy.
08/090
Přidělení bytu č.28 o velikosti 2+kk ve
Skutči 917, ul. Družstevní, Skuteč čp.
604 na dobu určitou jednoho roku,
dle přílohy.
09/090
Přidělení bytu č.21 o velikosti 1+2 ve
Skutči čp.916, ul. Družstevní, paní
Aleně Sopouškové, Předhradí 36,
na dobu určitou jednoho roku, dle
přílohy.
10/090
Přidělení bytu č.15 o velikosti 1+kk
ve Skutči 932, ul. B.Němcové, paní
Heleně Bojdové, Skuteč čp. 147
na dobu určitou jednoho roku, dle
přílohy.

U S N E S E N Í
z 23. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 23. června 2010 v malém sále Kulturního klubu ve Skutči
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- úvodní zprávu starosty města od
posledního zasedání zastupitelstva
města
- zpráva o činnosti a hospodaření
Městských vodovodů a kanalizací
Skuteč s.r.o. za rok 2009, dle přílohy
- zpráva o činnosti a hospodaření
Městských sportovišť Skuteč s.r.o. za
rok 2009, dle přílohy
- zprávy o činnosti kontrolního
a finančního výboru, dle přílohy
Zastupitelstvo města stanovuje :
- počet členů zastupitelstva Města
Skutče ve volebním období 20102014 na 19 členů
Zastupitelstvo města pověřuje :
radu
města
schválením
dodatku
k
úvěrové
smlouvě
č.7370008200485, dle přílohy
Zastupitelstvo města schvaluje:
- program 23. zasedání zastupitelstva
města
- ověřovatele: Ing. Jan Ptáček,
Jaroslav Hetfleiš
- návrhovou komisi: Milan Pitra,
Helena Sokolová, Hana Jožáková
- celoroční hospodaření města a
závěrečný účet města za rok 2009
včetně zprávy auditorské společnosti
ECO-ECONOMIC&COMMERCIAL
OFFICE,s.r.o. o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2009 se
závěrečným výrokem – bez výhrad,
dle přílohy
- čerpání rozpočtu města za období
I.-V./2010, dle přílohy
- rozpočtovou změnu č.3/2010, dle
přílohy
- odpis pohledávky, dle přílohy
- změnu termínu úhrady mimořádné
splátky ve výši 14 000 000,-Kč v rámci
úvěrové smlouvy č.7370008200485
na financování akce Muzeum obuvi
a kamene ve Skutči z původního termínu do 31.7.2010 na nový termín
do 31.10.2010, ostatní podmínky
úvěrové smlouvy se nemění
- záměr bezúplatného převodu
pozemku ve vlastnictví města o
výměře cca 200m2 Pardubickému
kraji za účelem zřízení stanoviště
Rychlé záchranné služby
- prodej pozemkové parcely
č.879/13 o výměře 23 m2 k.ú.
Skuteč, obec Skuteč za cenu 70,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem
pro manželé Drapákovi, Pardubice,
dle přílohy
- prodej pozemkové parcely
č.879/14 o výměře 205 m2 v k.ú.
Skuteč, obec Skuteč za cenu 70,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem pro
manželé Burešovi, Skuteč, dle přílohy
- prodej pozemkové parcely
č.879/15 o výměře 182 m2 v k.ú.
Skuteč, obec Skuteč za cenu 70,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem pro
P.Uličnou, Skuteč, dle přílohy
- prodej pozemkové parcely
č.879/16 o výměře 123 m2 v k.ú.
Skuteč, obec Skuteč za cenu 70,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem pro
P.Nováčkovou, Skuteč, dle přílohy
- prodej pozemkové parcely
č.879/18 o výměře 22 m2 v k.ú.
Skuteč, obec Skuteč za cenu 70,-Kč/

m2 + náklady spojené s prodejem pro
I.Kuřímskou, Skuteč, dle přílohy
- souhlas s výstavbou rodinného domku na pozemkové parcele č.1090/1
v k.ú. Hněvětice, obec Skuteč, dle
§188 stavebního zákona, dle přílohy
- zřízení věcného břemene přípojky
za účelem umístění, zřízení a provozování STL plynovodu na p.p.č.
404/8, 486/4, 486/10, 486/11,
2468/1, 2479/1, 404/1, 488/28,
2470/1, 497/6, 496/11, 488/18,
187/6, 2468/1 vše k.ú. Skuteč za
cenu 50,-Kč/bm + náklady spojené
s prodejem
- prodej dražbou bytové jednotky
č.10/236
se
spoluvlastnickým
podílem na spol. částech domu st.p.
912/1 a 912/2 o velikosti 634/7551
v domě čp.236 Skuteč v k.ú. Skuteč,
obec Skuteč za vyvolávací cenu
800 000,-Kč, dle přílohy
- bezúplatný převod stavební parcely
č.512 v k.ú. Skuteč, obec Skuteč pro
Krajský úřad Pardubice, dle přílohy
- prodej pozemkové parcely
č.1083/67 o výměře 42m2 v k.ú.
Hněvětice, obec Skuteč za 150,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem
paní Marii Štusákové, Pardubice, dle
přílohy
- prodej části pozemkové parcely
č.1083/18 o výměře 50m2 v k.ú.
Hněvětice, obec Skuteč za 150,Kč/m2 + náklady spojené s prodejem paní manželům Vitáčkovým,
Pardubice, dle přílohy
- prodej pozemkové parcely č.1239/1
o výměře 16m2 v k.ú. Žďárec u
Skutče, obec Skuteč za 150,-Kč/m2
+ náklady spojené s prodejem panu
Čestmíru Bouškovi, Skuteč, dle přílohy
prodej stavební parcely č.1280
o výměře 117 m2 v k.ú. Skuteč,
obec Skuteč, za 10,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem manželům
Machačovým, Skuteč, dle přílohy
- koupi části pozemkové parcely
č.314/1 o výměře 20m2 v k.ú. Skuteč,
obec Skuteč za cenu 110Kč,-/m2
+1/2 nákladů spojených s prodejem
od Římskokatolické farnosti, děkanství
Skuteč pro Město Skuteč, dle přílohy
- zřízení věcného břemene přípojky
za účelem umístění, zřízení a provozování el. zařízení na p.p.č. 1237/2
v k.ú. Radčice u Skutče za cenu 50,Kč/bm + náklady spojené se zřízením
věcného břemene, dle přílohy
- souhlas s výstavbou rodinných
domků na pozemkové parcele
č.486/3 v k.ú. Zbožnov, obec Skuteč,
dle §188 stavebního zákona, dle
přílohy
Rada města nedoporučuje ZM
schválit:
- směnu pozemkové parcely č.2478
ve vlastnictví Města Skutče za nově
vyježděnou cestu po pozemcích
č.644/1 PK, 649/1 PK a 650/1 PK
ve vlastnictví pana Brožíka, Chrudim,
vše k.ú. Skuteč, obec Skuteč, dle
přílohy
- prodej pozemkové parcely č.297
v k.ú. Lažany, obec Skuteč, dle přílohy
- prodej pozemkové parcely č.122/2
v k.ú. Žďárec u Skutče, panu
Č.Bouškovi, Skuteč, dle přílohy

V Pardubickém kraji zatočila
s elektroodpadem nejlépe Skuteč
Praha, 12. července 2010 – Město Skuteč se v Pardubickém kraji stalo
vítězem ve sběru vysloužilých elektrozařízení. V rámci informační kampaně Zatočte s elektroodpadem se zde vybralo celkem 1660 kg elektroodpadu. V konkurenci čtyř měst, která se v kraji soutěže zúčastnila, se
Skuteč umístila na prvním místě hned dvakrát. Jak v celkovém množství
odevzdaného elektroodpadu, tak i v přepočtu odevzdaného elektroodpadu na jednoho obyvatele. Celkem se v Pardubickém kraji vysbíralo 4600
kg vysloužilých elektrozařízení.
„Pokud bychom ve Skutči vysbíraný elektroodpad přepočetli na množství
ušetřené elektřiny, jedná se až o 10 000 kWh, což je roční spotřeba ledniček
ve 55 domácnostech. Kromě toho ve Skutči zabránili vzniku až 20 tun oxidu
uhličitého,“ vysvětluje Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN, který informační kampaň Zatočte s elektroodpadem
pořádá. Odevzdaným množstvím Skuteč předčila soutěžící města, která se
umístila na druhém a třetím místě. Druhé místo obsadil Letohrad, kde obyvatelé odevzdali 1420 kg vysloužilého elektroodpadu, na třetím se umístila
Choceň s 820 kg.
„I v přepočtu na jednoho obyvatele obsadila Skuteč první místo,“ dodává
Tvrzník. Díky informační kampani Zatočte s elektroodpadem, která probíhala
po celé České republice, se dosud povedlo vybrat celkem 34 458 kg. Na jarní
kolo soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 48 měst, v září naváže podzimní
část.
ELEKTROWIN, a.s., je největším subjektem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího
oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení
a elektroodpadu. Zaměřuje se na velké a malé elektrospotřebiče i elektrické a
elektronické nástroje.
Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Prostřednictvím 690 sběrných
dvorů v 531 městech a obcích, více než 2300 provozoven posledních prodejců a mobilních svozů zajištěných ve více než 4010 obcích smluvně pokrývá
přes 92 % obyvatel ČR. Zpětný odběr více než 85 000 tun elektrospotřebičů realizovaný od roku 2005 do současnosti zajišťuje kolektivnímu systému
ELEKTROWIN prvenství mezi kolektivními systémy v ČR v množství zpětně odebraných vysloužilých elektrozařízení.
Pro více informací, prosím kontaktujte:
Taťána Pokorná             Email: tpokorna@elektrowin.cz, Tel.: 731 492 677
Ivan Tučník, Bison & Rose
Email: ivan.tucnik@bisonrose.cz, Tel.: 777 923 401

TJ SOKOL RADČICE
pořádá v sobotu 14. srpna 2010
ve sportovním areálu Doupnice

34. ROČNÍK TURNAJE VETERÁNŮ
Memoriál Břetislava Cimburka
začátek turnaje: 9,00 hod.
kategorie: veteráni muži, ženy, superveteráni nad 50 let
Jedná se o celorepublikový, dobře obsazený turnaj.
Bohaté občerstvení po celý den, večer příjemné posezení
s tancem a hudbou – Strýci. Vstup zdarma.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ČERVENEC 2010 ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI
70 let

 Hana Kavková, Žďárec
 Marta Beránková, ČSA
 Alenka Myšková, Fortna
 Jaroslav Zvolánek, Lažany

80 let

 Věra Jelínková, ČSA
 Vlasta Vodvárková, Žďárec
 František Pres, Zahradní

85 let

 Josef Novotný, Tylova

90 let

 Věra Bečková, Bílý Kopeček

92 let

 Anna Samková, Smetanova

94 let

 Anna Tichá, Smetnova

97 let

 Anna Kyselová, Smetanova

SLUŽBY ÚŘADŮ
NA MěÚ
VZP – každou 1. a 3. středu v měsíci od 13.00 do 14.30 h.
NOTÁŘKA – v srpnu ne, od září každý 3. čtvrtek v měsíci
od 8.30 do 14.00 h.
Služby pro zdravotně postižené (poradenství) –
Každý poslední čtvrtek v měsíci od 8.00 do 12.00 h.
Okresní správa soc. zabezpečení ve Skutči již neúřaduje!
Úřední hodiny probíhají v zasedací místnosti úřadu
MěÚ Skuteč v přízemí budovy.

Bankomat ČSOB
Poštovní spořitelny v provozu

Česká pošta, pobočka ve Skutči oznamuje občanům, že od 20. 7. 2010 mohou
využít služeb bankomatu ČSOB Poštovní spořitelny. Bankomat je přístupný 24
hodin denně, 7 dní v týdnu.

TJ SOKOL RADČICE a ČKHV Chrudim
pořádají v sobotu 21. srpna 2010
ve sportovním areálu Doupnice

SOUTĚŽ HISTORICKÝCH VOZIDEL
S VÝSTAVOU A JÍZDOU ZRUČNOSTÍ
začátek soutěže: 9,00 hod.
kategorie: AUTO, MOTO, UŽITKOVÁ, KOLO
Bohaté občerstvení po celý den, večer příjemné
posezení s tancem a hudbou. Vstupné dobrovolné.

Další informace, kontakt
a přihlášky na www.sokolradcice.cz

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Srpen
1.8. Neděle
7.8. Sobota
8.8. Neděle
14.8. Sobota
15.8. Neděle
21.8. Sobota
22.8. Neděle
28.8. Sobota
29.8. Neděle

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

Lubomír Pecháček
Eva Konývková
Eva Konývková
Yvona Chludová
Yvona Chludová
Jiří Janovský
Jiří Janovský
Zora Dvořáčková
Zora Dvořáčková

Miřetice
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko

31 Zdravotní středisko
Nádražní 548
Nádražní 548
Smetanova 315
Smetanova 315
Wilsonova 590
Wilsonova 590
Husova 64
Husova 64

Září
4.9. Sobota
5.9. Neděle
11.9. Sobota
12.9. Neděle
18.9. Sobota
19.9. Neděle
25.9. Sobota
26.9. Neděle
28.9. Úterý - státní svátek

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

Michael Chlud
Michael Chlud
Jan Konývka
Jan Konývka
Zdena Janovská
Zdena Janovská
Zdeněk Dvořáček
Zdeněk Dvořáček
Eva Krejčí

Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Hlinsko
Trhová Kamenice
Trhová Kamenice
Hlinsko
Hlinsko
Krouna 350

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

ETA
ETA

