Město Skuteč
Výpis z usnesení ze 44. schůze Rady města Skuteč
konané 20. dubna 2020 na Městském úřadě Skuteč

Rada města bere na vědomí
01/044/2020 dopis doručený na podatelnu MěÚ dne 31.03.2020, č. j. SK/1203/2020, dle přílohy.
02/044/2020 informaci o zadání projektové dokumentace na skautskou klubovnu za budovou
ZŠ Komenského ve Skutči, na p. p. č. 487/2 a st. p. 743, k. ú. Skuteč; zadavatelem
projektové dokumentace bude Junák-český skaut, středisko Ležáky, Skuteč.
03/044/2020 změnu rozpisu rozpočtu města Skuteč na rok 2020, dle přílohy.
Rada města schvaluje
04/044/2020 dohodu o ukončení nájmu bytu č. 18 v ulici Boženy Němcové č. p. 932, Skuteč
k 30.06.2020.
05/044/2020 dohodu o ukončení nájmu bytu č. 2 v ulici Boženy Němcové č. p. 931, Skuteč,
k 30.06.2020.
06/044/2020 podmínky nájmu bytu č. 18 v domě č. p. 932 v ulici Boženy Němcové, Skuteč,
dle přílohy.
07/044/2020 podmínky nájmu bytu č. 2 v domě č. p. 931 v ulici Boženy Němcové, Skuteč,
dle přílohy.
08/044/2020 záměr prodeje části p. p. č. 677/1 o výměře 223 m², ostatní plocha – neplodná půda
a st. p. č. 139 o výměře 11 m², zastavěná plocha a nádvoří, vše nacházející se
v k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč, dle přílohy.
09/044/2020 smlouvu o právu provést stavbu Prodloužení vodovodního řadu na p. p. č. 316/68,
k. ú. Skutíčko, ve znění dle přílohy.
10/044/2020 objednávku na úpravu polní cesty p. č. 855 k. ú. Radčice u Skutče
s FO Petr Michalíček IČ 60922052, ve znění dle přílohy.
11/044/2020 objednávku zednických prací na WC v č.p. 136 na Palackého náměstí ve Skutči
(restaurace U Jonáše) u fyzické osoby Karel Navrátil, IČ 08380066, ve znění
dle přílohy.
12/044/2020 protokol o úkonech hodnotící komise a zprávu o hodnocení nabídek podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce s názvem Kanalizace Skutíčko, ve znění dle příloh,
13/044/2020 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výměna oken
v Městském muzeu Skuteč na základě zprávy hodnotící komise, ve znění dle přílohy.
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