STRANA 4

SKUTEČSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 91. zasedání rady města konaného
dne 23. 7. 2010 na MěÚ ve Skutči
Rada města bere na vědomí:
01/091
Žádost o poskytnutí dotace na činnost
a provoz Turistického informačního
centra Skuteč,
dle přílohy.
02/091
Dodatky k nájemním smlouvám
v domě čp. 349 ve Skutči, ul. B.
Němcové, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
03/091
Cenu za pronájem rekreační chaty
v Roudné na rok 2010, dle přílohy.
04/091
Smlouvu o bezúplatném převodu
osobního automobilu Škoda Felicia
combi do vlastnictví Města Skuteč,
dle přílohy.
05/091
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí
dotace PU/0109/D3 v rámci projektu
„Muzeum obuvi
a kamene ve
Skutči“, dle přílohy.
06/091
Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo č.
102080_U3805_2009 s Unistav a.s.
v rámci projektu „Multifunkční sportovní hala Skuteč“, dle přílohy.
07/091
Smlouvu o podmínkách provedení
stavby s Pardubickým krajem se
sídlem Komenského náměstí 125,
Pardubice, dle přílohy.
08/091
Objednávku na provedení sadových
úprav u sportovní haly ve Skutči dle
nabídky firmě Mrázek Libor, Na
Šancích 1182, Chrudim, dle přílohy.
09/091
Objednávku židlí a stolů do sportovní
haly od firmy Alupress Design, se
sídlem v Praze,
dle přílohy.
10/091
Objednávku na rekonstrukci komunikace a chodníku v ulici ČSA firmou
HOLD s.r.o.,
dle přílohy.

11/091
Změnový list č.12 a č.13 na stavbu
„Multifunkční sportovní haly Skuteč“,
dle přílohy.
12/091
Žádost o povolení dodláždění chodníku u objektu Sládkova 789 a umístění
informační cedule
o rozměru 1 x
0,5 m na obecním pozemku pana
Petra Šlemra, V. Nováka 7, Skuteč,
dle přílohy.
13/091
Postoupení práv a povinností k bytu
č. 12 o velikosti 1+2 ve Skutči 926,
ul. Družstevní z pana Lukáše Gregora
na pana Jiřího Budínského, Skuteč 88,
ul.Sahulova, dle přílohy.
14/091
Přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+2 ve
Skutči, ul. Družstevní zaměstnankyni
ZUŠ Skuteč,
Bc. Lucii Šlágrové,
bytem Ústí nad Orlicí 184, na dobu
určitou do 30. 6. 2011, dle přílohy.
15/091
Žádost pana Romana Bárty o ukončení
nájemního poměru k bytu č. 6 v domě
čp. 350, Skuteč, Palackého náměstí
dohodou k 31. 8. 2010, dle přílohy.
16/091
Podmínky k pronájmu bytu č. 6 o
velikosti 1+0 v domě čp. 350 Skuteč,
Palackého náměstí
na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
17/091
Žádost paní V. Kudláčkové, bytem
Skuteč 377, Palackého náměstí, dle
přílohy.
18/091
Dohodu s J. Lígrem na provedení
úprav v domě čp. 375 Skuteč,
Palackého náměstí, dle přílohy.
19/091
Změnu položkového rozpočtu, dle
přílohy.
20/091
Čerpání rozpočtu města za období
I-VI./2010, dle přílohy.

U S N E S E N Í
z 92. zasedání rady města konaného
dne 20. 8. 2010 na MěÚ ve Skutči
Rada města schvaluje:
01/092
Prodejní cenu Skutečského kalendáře
na rok 2011 ve výši 45,-Kč včetně DPH,
dle přílohy.
02/092
Smlouvu č. 09044484 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci
operačního
programu Životní prostředí na projekt:
„Sběrný dvůr Skuteč“.
030/92
Změnu položkového rozpočtu, dle
přílohy
04/092
Čerpání rozpočtu města za období I.VII./2010, dle přílohy.
05/092
Objednávku na dodávku laviček a košů
ke sportovní hale ve Skutči pro firmu
mmcité a.s.
? Bílovice 519, 687
12 Bílovice, dle přílohy.
06/092
Objednávku na provedení oplocení
sportovní haly ve Skutči pro firmu
DIRICKX BOHEMIA, Pivovarská 4a,
Svitavy, dle přílohy.
07/092
Smlouvu o provozu zařízení dálkového přenosu v rámci integrovaného
systému HZS Pardubice s firmou OM
– KOMPLEX spol. s.r.o., se sídlem 17.
listopadu 235, Pardubice, dle přílohy.
08/092
Změnový list č.14 na stavbu
„Multifunkční sportovní hala Skuteč“,
dle přílohy.
09/092
Prodloužení nájemní smlouvy do
31.12.2010 paní L. Mužíkové,
Palackého náměstí 377, Skuteč, dle
přílohy.
10/092
Prodloužení nájemní smlouvy do
30.10.2010 panu Josefu Malínskému,
bytem Skuteč 317, ul. B. Němcové,
dle přílohy.
11/092
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.20 ve Skutči 933, ul.
B.Němcové firmě UNISTAV a.s., Brno
do 30.9.2010, dle přílohy.
12/092
Přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+0 ve
Skutči 350, Palackého náměstí panu
S. Kratochvílovi Skuteč 147na dobu
určitou jednoho roku.
13/092
Pronájem nebytových prostor v domě
čp. 349 ve Skutči pro ZDZS, s.r.o.
Skuteč, dle přílohy.
14/092
Pronájem nebytových prostor v domě
čp. 349 ve Skutči pro MUDr. Seidla,

Hlinsko, dle přílohy.
15/092
Finanční příspěvek ve výši 23782,-Kč
pro SK BOTAS Skuteč, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
16/092
Rozpočtovou změnu č. 4, dle přílohy.
17/092
Zánik zástavního práva na objekt trafostanice na pozemku st.p. 2001 v k.ú.
Skuteč, dle přílohy.
18/092
Prodej části pozemkové parcely č.
2162/1 o výměře 30m2 a části pozemkové parcely č. 245/1 o výměře cca
540 m2 v k.ú. Skuteč, obec Skuteč,
za 150,-Kč/ m2 + náklady spojené
s převodem manželům Bártovým,
Skuteč, dle přílohy.
19/092
Prodej pozemkové parcely č. 1466/1
o výměře 100m2 v k.ú. Lešany,
obec Skuteč, za 80,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem paní Pecinové,
Chotěboř, dle přílohy.
20/092
Prodej pozemkové parcely č. 1083/59
o výměře 30m2 v k.ú. Hněvětice, obec
Skuteč, za 80,-Kč/ m2 + náklady spojené s převodem manželům Kusým,
Zhoř, dle přílohy.
21/092
Směnu pozemkové parcely č. 547/5 o
výměře 89m2 v k.ú. Lažany u Skutče,
obec Skuteč, ve vlastnictví Města Skuteč
za část pozemkové parcely č. 542/1 o
výměře 90m2 v k.ú. Lažany u Skutče,
obec Skuteč ve vlastnictví manželů
Důrkových, Lažany. Náklady spojené se
směnou pozemků hradí každý polovinou, dle přílohy.
22/092
Zřízení věcného břemene přípojky za
účelem umístění, zřízení a provozování
el. zařízení na p.p.č.486/4 a 2468/1
vše v k.ú. Skuteč za cenu 50,-Kč/bm
+ náklady spojené se zřízením VB pro
ČEZ Distribuce Děčín, dle přílohy.
23/092
Zřízení věcného břemene přípojky za
účelem umístění, zřízení a provozování
el.zařízení na p.p.č. 712/4 v k.ú.
Štěpánov u Skutče za cenu 50,-Kč/bm
+ náklady spojené se zřízením VB pro
ČEZ Distribuce Děčín, dle přílohy.
Rada města nedoporučuje ZM schválit:
24/092
Prodej pozemkové parcely č. 547/5 a
části pozemkové parcely č. 1731 vše
k.ú. Lažany, obec Skuteč, manželům
Novotným, Lažany, dle přílohy.

Hospodaření kraje
za první pololetí příznivé
Náměstek hejtmana zodpovědný za finance Roman Línek Radě Pardubického kraje předložil souhrnnou informaci o hospodaření Pardubického kraje
za 1. pololetí roku 2010.
„Přes složitost vnějších ekonomických podmínek se zastupitelstvem schválený rozpočet na letošní rok vyvíjí docela příznivě,“ komentuje materiál Roman Línek a dokládá to čísly. „Skutečné příjmy kraje ke 30. červnu dosáhly
4,848 mld. Kč, což je 64 procent schváleného celoročního objemu. Příznivé
jsou zejména daňové příjmy, které za první pololetí dosáhly 53 procent rozpočtu a při porovnání se stejným obdobím v roce 2009 je plnění sdílených
daní o 28,6 mil. Kč vyšší. Oproti tomu výdaje za prvé pololetí dosáhly jen
3,719 mld Kč, což je necelých 45 procent chváleného rozpočtu. To je způsobeno pomalejším plněním kapitálových (investičních) výdajů a bude tedy nutné
zrychlit průběh investičních akcí a souvisejících výdajů.“
Kraj doposud nezapojil poslední tranši 200 mil. Kč ze schválené půjčky
EIB, což je také způsobeno dočasným nízkým plněním investičních akcí.
„Věřím, že krajské investice, které samy o sobě napomáhají hospodářskému
růstu regionů, doženou ve II. pololetí svůj skluz,“ říká Línek a uzavírá: „Za
důležitou pokládám skutečnost příjmového plnění rozpočtu za I. pololetí, které
naznačuje, že region přes krizové období nabírá dech a neměly by nás v krajských veřejných financích již čekat tak drastické škrty, jaké probíhaly během
roku 2009.“
Tisková zpráva Pardubického kraje

Školní družiny, neziskovky a domy dětí
a mládeže budou moci získat ﬁnance
Pardubický kraj – vybrané školní
družiny, domy dětí a mládeže a neziskové organizace budou moci získat
finanční prostředky na rozvojové aktivity. Mezi ně patří například mediální
výchova či participace.
Částka, kterou bude možná každá organizace získat, je přes 80. tisíc
na vybrané téma. Žádosti budou velmi
jednoduché, ale k podání žádosti bude
potřeba předložit odbornost v dané
oblasti.

Pro zájemce je proto připraveno
i odborné školení, které pořádá Agora
Central Europe a Občanské sdružení
Altus a do kterého se v těchto dnech
je možné ještě hlásit.
Školení budou probíhat v chrudimském Hotelu Bohemia pro všechny
účastníky z Pardubického i Královéhradeckého kraje. Na téma Participace
a informovanost, cesta k aktivnímu
občanství proběhne první setkání 13.
a 14. září 2010, na téma Mediální

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






Danuška Formánková, ČSA
Helena Fischerová, Sládkova
Vojtěch Jelínek, Žďárec
Miluška Netolická, Žďárec
Malvína Batelková, Lešany

75 let
 Otto Rybenský, Lažany
 Anna Makovská, Družstevní
 Marie Pospíšilová, Žďárec

80 let





Marie Chvojková, Smetanova
Libuše Černohorská, Sládkova
Jiřina Břeňová, Štěpánov
Karel Svoboda, Rubešova

85 let
 Věra Lebedová, Sládkova

90 let
 Jindřiška Zástěrová, Palackého náměstí
výchova a medializace 15. a 16. září
2010. Vzdělávání včetně ubytování
a stravování je bezplatné a přihlášky
se přijímají na stránkách http://vm.
nidm.cz.

vzdělávání, podpořeného z prostředků
Evropského sociálního fondu – operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.

Kurz je financován z projektu Klíče pro život – rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním

Roman Málek,
Občanské sdružení Altus
malek@chrudimka.cz

Sportování pod Borůvkou
Zmíněné místo možná znáte z procházek nebo z projížděk na kole, popř. z turistické hry Od
Maštalí do podhradí aneb soutěžte s rytíři Toulovcem a Tasem, v níž je rozhledna Borůvka jedním
z 20 soutěžních stanovišť. Poslední červencový den byl otevřen nový sportovní areál u Hospůdky
pod rozhlednou, tedy v končinách Hněvětic sousedících s Hlubokou a Zhoří.
Dle slov Ivany Danielkové, díky níž informaci mohou otisknout Skutečské noviny, se zatím
největší oblibě těší víceúčelové hřiště na nohejbal a volejbal. Najdete zde ale i hřiště na petanqué
(využitelné i pro míčové hry nejmenších) nebo ruské kuželky. Veškeré propriety nezbytné ke hře
vám zde rádi zapůjčí, stejně jako třeba balíček karet. Pravidla her lze nastudovat předem na www.
hospudkapodrozhlednou.cz Na této adrese se můžete informovat i o připravovaných akcích.
Jak název areálu napovídá, svačinu si s sebou brát nemusíte, pan Zdeněk Dušek vám v mezích
nabídky ochotně poslouží. Otevírací doba se s koncem prázdnin omezuje na páteční večery a víkendová prodloužená odpoledne, a to až dokud bude počasí přát. A pokud vám to nevyjde letos,
můžete se zastavit zase koncem jara s prvními teplými dny.
/bal/

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

