Město Skuteč
Výpis z usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
Místo zasedání:
Termín zasedání:

Městský úřad Skuteč, jednací sál zastupitelstva města
5. března 2018

Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka.
Zastupitelstvo města schvaluje
01/018/2018 členy návrhové komise.
02/018/2018 program 18. zasedání Zastupitelstva města Skuteč.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
03/018/2018 zprávu starosty města Skuteč.
Zastupitelstvo města stanovuje
04/018/2018 výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva, členů a předsedů finančního
a kontrolního výboru, bytové a přestupkové komise, dle přílohy.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
05/018/2018 zápis z kontroly Finančního výboru zastupitelstva města Skuteč, dle přílohy.
06/018/2018 zápisy z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města Skuteč, dle příloh.
07/018/2018 přijatá opatření z kontrol Finančního výboru zastupitelstva města Skuteč
a Kontrolního výboru zastupitelstva města Skuteč – rok 2017, dle příloh.
Zastupitelstvo města schvaluje
08/018/2018 čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - prosinec 2017, dle přílohy.
09/018/2018 rozpočtové opatření č. 1/2018 v rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.
10/018/2018 poskytnutí dotací z rozpočtu města Skuteč sportovním spolkům a oddílům ve výši
dle přiložené tabulky a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí
dle vzoru smlouvy v příloze.
11/018/2018 poskytnutí dotace z rozpočtu města Skuteč společnosti Městská sportoviště Skuteč,
s.r.o., IČ 26013771 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí dle smlouvy
v příloze.
12/018/2018 kupní smlouvu mezi městem Skuteč a akademickým malířem na odkup jeho
15 autorských výtvarných děl, dle přílohy.
13/018/2018 smlouvu o zápůjčce s SVJ č. p. 381, Tyršova ul. Skuteč, IČ 01410083, ve znění
dle přílohy.
14/018/2018 převod práv a povinností k bytu č. 10, Družstevní č. p. 926, Skuteč na žádost
nájemce na budoucí kupující.
15/018/2018 návrh změny hranic katastrálních území Skuteč a Žďárec u Skutče dle žádosti
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Pardubice.
16/018/2018 nabytí p. p. č. 396/2, o výměře 1129 m², ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, ve znění
smlouvy o bezúplatném převodu majetku dle přílohy.
17/018/2018 bezúplatný převod části p. p. č. 677 o výměře 82 m ², ostatní plocha - silnice a částí
p. p. č. 58/4, 59/2, 1256/1 a 1256/4 o výměře 6 m², ostatní plocha - silnice, vše
k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč na Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
Pardubice, IČ 70892822, ve znění smlouvy, dle přílohy.
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18/018/2018 prodej části p. p. č. 1094/1, o výměře 62 m², zahrada, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
za cenu 400 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené, ve znění
smlouvy dle přílohy.
19/018/2018 prodej části p. p. č. 1094/1, o výměře 14 m², zahrada, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
za cenu 400 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené, ve znění
smlouvy dle přílohy.
20/018/2018 prodej části p. p. č. 1122/2, o výměře 29 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Hněvětice, obec Skuteč za cenu 50 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
21/018/2018 prodej části p. p. č. 1122/2, o výměře 172 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Hněvětice, obec Skuteč za cenu 50 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.

Zapsala Ing. Jana Burešová.
Dne 7. března 2018.
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