Město Skuteč

Výpis z 8. zasedání Zastupitelstva města Skuteč

Místo zasedání: Městský úřad Skuteč, jednací sál zastupitelstva města
Termín zasedání: 23. října 2019 od 16:00 hodin
Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka.
Zastupitelstvo města schvaluje
01/008/2019 členy návrhové komise.
02/008/2019 program 8. zasedání Zastupitelstva města Skuteč.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
03/008/2019 zprávu starosty města Skuteč.
04/008/2019 zápisy z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města, dle příloh.
05/008/2019 zápis z kontroly Finančního výboru zastupitelstva města, dle přílohy.
06/008/2019 čerpání rozpočtu města za období leden - srpen 2019, dle přílohy.
07/008/2019 rozpočtová opatření č. 5/2019 a č. 7/2019 ke schválenému rozpočtu města
na rok 2019, dle příloh.
Zastupitelstvo města schvaluje
08/008/2019 smlouvu č. 2017010003 o poskytnutí podpory z prostředků IFN prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí České republiky k projektu Revitalizace zimního
stadionu Skuteč - strojovna chlazení a ledová plocha, ve znění dle přílohy.
09/008/2019 rozpočtové opatření č. 8/2019 ke schválenému rozpočtu města Skuteč na rok 2019,
dle přílohy.
10/008/2019 výši členského příspěvku 10 Kč/obyvatele dobrovolnému svazku obcí
Mikroregion Skutečsko-Ležáky, IČ 69175179 s účinností od 01.01.2020.
11/008/2019 výši členského příspěvku 10 Kč/obyvatele spolku MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s., IČ 01359363 s účinností od 01.01.2020.
12/008/2019 poskytnutí peněžitého daru na zajištění pitné vody (zhotovení vrtu, studny).
13/008/2019 poskytnutí peněžitého daru na zajištění pitné vody (zhotovení vrtu, studny).
14/008/2019 poskytnutí dotací za období září - prosinec 2019 na pronájem sportovní haly a zimního
stadionu ve výši dle přiložené tabulky a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotací.
15/008/2019 poskytnutí dotace spolku FK Junior Skuteč, z.s., IČ 27054012 na vypracování
dokumentace na akci Rekonstrukce fotbalového hřiště Skuteč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
16/008/2019 poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Skuteč, IČ 60103086
na zhotovení kované mříže do kostela sv. Matouše na Štěpánově
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
17/008/2019 poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Skuteč, IČ 60103086
na vypracování posudku a jednostupňového projektu opravy krovu
a střechy děkanství ve Skutči, Tylova 1 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.

18/008/2019 smlouvu
o
bezúplatném
převodu
majetku
od
převodce:
Mikroregion Skutečsko-Ležáky, d.s.o., IČ 69175179, ve znění dle přílohy.
19/008/2019 projekt s názvem Revitalizace sídlištních vnitrobloků v ulici Československé armády,
Skuteč dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20/008/2019 dofinancování projektu s názvem Revitalizace sídlištních vnitrobloků v ulici
Československé armády, Skuteč dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů
a plné výši nákladů neuznatelných.
21/008/2019 podání žádosti o dotaci na projekt s názvem Revitalizace sídlištních vnitrobloků v ulici
Československé
armády,
Skuteč
do
programu
Regenerace
sídlišť
na Státní fond rozvoje bydlení.
22/008/2019 směnu části p. p. č. 662/6 o výměře 98 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
ve vlastnictví města Skuteč za část p. p. č. 773 o výměře 4 m², ostatní plocha
- manipulační plocha, vše nacházející se v k. ú. Zbožnov, obec Skuteč. Směna
s doplatkem výměr ve výši 35 Kč/m² + platná sazba DPH s tím, že náklady se směnou
spojené budou hrazeny ½, ve znění smlouvy dle přílohy.
23/008/2019 směnu části p. p. č. 2452/23 o výměře 12 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, ve
vlastnictví města Skuteč za část st. p. č. 252/5 o výměře 48 m², zastavěná plocha
a nádvoří – společný dvůr, vše nacházející se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč. Směna s
doplatkem výměr ve výši 300 Kč/m² + platná sazba DPH s tím, že náklady se směnou
spojené budou hrazeny ½, ve znění smlouvy dle přílohy.
24/008/2019 prodej st. p. č. 1398 o výměře 22 m², zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se
v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 400 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
25/008/2019 prodej části p. p. č. 2527/1 o výměře 77 m², ostatní plocha - jiná plocha, nacházející
se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 150 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
26/008/2019 prodej části p. p. č. 2522/2 o výměře 9 m², ostatní plocha - jiná plocha, nacházející
se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 150 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
27/008/2019 prodej části p. p. č. 2522/2 o výměře 92 m², ostatní plocha - jiná plocha, nacházející
se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 150 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
28/008/2019 prodej části p. p. č. 2522/2 o výměře 34 m², ostatní plocha - jiná plocha, nacházející
se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 150 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
Zastupitelstvo města neschvaluje
29/008/2019 prodej části p. p. č. 2489/2 o výměře cca 35 m², ostatní plocha - silnice, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč.
Zastupitelstvo města schvaluje
30/008/2019 zprávu o uplatňování územního plánu Skuteč dle § 55 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, dle přílohy.
31/008/2019 pořízení změny č. 1 Územního plánu Skuteč zkráceným postupem dle § 55a § 55b
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a s prvky regulačního plánu.
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Zastupitelstvo města bere na vědomí
32/008/2019 stanovisko pořizovatele dle § 46 odst. 3 stavebního zákona a Návrh na pořízení
změny č. 1 ÚP Skuteč se stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody podle
zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu,
ve kterém je vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu
změny územního plánu, ve kterém je uvedeno, že návrh změny nebude posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10 i) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Zastupitelstvo města schvaluje
33/008/2019 pořizovatele změny č. 1 Územního plánu Skuteč, kterým bude Městský úřad Chrudim,
odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
34/008/2019 podání žádosti o dotaci na II. etapu výstavby chodníku ve Žďárci u Skutče
na Státní fond dopravní infrastruktury do programu Zvyšování bezpečnosti dopravy.
35/008/2019 podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova na Žulovou stezku Horkami
- III. etapa.

Ing. Jana Burešová
25. října 2019
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