Město Skuteč
Výpis z usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
Místo zasedání:
Termín zasedání:

Městský úřad Skuteč, jednací sál zastupitelstva města
18. října 2017

1. Slib člena zastupitelstva města.
Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka.
Zastupitelstvo města schvaluje
01/016/2017 členy návrhové komise.
02/016/2017 program 16. zasedání Zastupitelstva města Skuteč.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
03/016/2017 zprávu starosty města Skuteč.
04/016/2017 zápis z kontroly Finančního výboru zastupitelstva města Skuteč, dle přílohy.
05/016/2017 zápisy z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města Skuteč, dle příloh.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
06/016/2017 Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Skutečsko - Ležáky, IČ 69175179, dle příloh.
07/016/2017 výroční zprávu za rok 2016 příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč,
dle přílohy.
08/016/2017 rozpočtové opatření č. 6/2017 v rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje
09/016/2017 rozpočtové opatření č. 7/2017 v rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.
10/016/2017 poskytnutí dotací z rozpočtu města Skuteč sportovním spolkům a oddílům ve výši
dle příloh.
11/016/2017 čerpání rozpočtu města za období leden - srpen 2017, dle přílohy.
12/016/2017 smlouvu o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických pohotovostních
služeb s Městem Hlinsko, IČ 00270059, ve znění dle přílohy.
13/016/2017 smlouvu o zápůjčce s SVJ č. p. 379, Palackého náměstí, Skuteč, IČ 25989821,
ve znění dle přílohy.
14/016/2017 dodatek č. 5 smlouvy o zvýhodněném úvěru č. 2004-4180-UV s Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou, a.s., Jeruzalémská 964/4, Praha, ve znění dle přílohy.
15/016/2017 převod práv a povinností k bytu č. 19, Družstevní č. p. 927, Skuteč.
16/016/2017 převod práv a povinností k bytu č. 7, Družstevní č. p. 926, Skuteč.
17/016/2017 převod práv a povinností k bytu č. 38, Družstevní č. p. 929, Skuteč.
18/016/2017 souhlasné prohlášení mezi městem Skuteč a firmou SKOS s.r.o., Smetanova 269,
Skuteč, IČ 62027007, ve znění dle přílohy.
19/016/2017 záměr prodeje bytových jednotek č. 2, 9, 11, 15, 26, 27, 29, 35, 41, 48 v domě
č. p. 926 - 929, Družstevní ulice, Skuteč, dle přílohy.
20/016/2017 aukční prodej bytové jednotky č. 6 v domě čp. 379 Palackého nám. Skuteč
o velikosti 2+1, včetně spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. 437/1
a 438/1 a dále pozemkové parcely č. 2655 o výměře 4 m², ostatní plocha - jiná
plocha, včetně kolny, která je na pozemku umístěna, vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
za vyvolávací cenu 550.000 Kč.
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21/016/2017 nabytí částí p. p. č. 1212, o výměře 271 m², ostatní plocha - silnice, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč od Pardubického kraje, IČ 70892822, ve znění darovací
smlouvy dle přílohy.
22/016/2017 nabytí podílu o velikosti 1/4 p. p. č. 1238/2, ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Radčice u Skutče, obec Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
23/016/2017 koupi st. p. č. 701/1 o výměře 34 m², parcela zjednodušené evidence, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, za cenu 10.200 Kč + náklady s prodejem spojené, ve znění smlouvy
dle přílohy.
24/016/2017 prodej části p. p. č. 119/2, o výměře 377 m², ovocný sad a části p. p. č. 1123,
o výměře 73 m², ostatní plocha, vše k. ú. Hněvětice, obec Skuteč za cenu 100 Kč/m²
+ platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
25/016/2017 prodej části p. p. č. 1102/1 o výměře 80 m², ostatní plocha - jiná plocha,
k. ú. Skutíčko, obec Skuteč, za cenu 35 Kč/ m² + náklady s prodejem spojené, ve
znění smlouvy dle přílohy.
26/016/2017 demolici budovy bez čísla popisného nebo evidenčního - objektu občanské
vybavenosti na st. p. č. 987, k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
Zastupitelstvo města neschvaluje
27/016/2017 prodej p. p. č. 744/5, o výměře 192 m², trvalý travní porost, k. ú. Žďárec u Skutče,
obec Skuteč.
28/016/2017 prodej p. p. č. 744/1, o výměře 695 m², trvalý travní porost a p. p. č. 744/4,
o výměře 558 m², ostatní plocha, vše k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč.
Zastupitelstvo města schvaluje
29/016/2017 doplnění rozpočtového opatření č. 7/2017 v rozpočtu města o příspěvek
ve výši 20.000 Kč pro Základní uměleckou školu Vítězslava Nováka, Skuteč
z položky rezerva.

Zapsala Ing. Jana Burešová.
Dne 26. října 2017.
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