Město Skuteč
Výpis z usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Skuteč

Místo zasedání:
Termín zasedání:

Městský úřad Skuteč, jednací sál zastupitelstva města
20. června 2018

Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka.
Zastupitelstvo města schvaluje
01/020/2018 program 20. zasedání Zastupitelstva města Skuteč.
02/020/2018 členy návrhové komise.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
03/020/2018 zprávu starosty města Skuteč.
04/020/2018 zápisy z kontrol Finančního výboru zastupitelstva města, dle příloh.
05/020/2018 zápisy z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města, dle příloh.
06/020/2018 zprávu o hospodaření za rok 2017 společnosti Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.,
IČ 26013771, dle přílohy.
07/020/2018 zprávu o hospodaření za rok 2017 společnosti Městské vodovody a kanalizace
Skuteč s.r.o., IČ 25940015, dle přílohy.
08/020/2018 Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Skutečsko - Ležáky, IČ 69175179, dle příloh.
09/020/2018 Výroční zprávu za rok 2017 příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč,
IČ 75016541, dle přílohy.
10/020/2018 čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - duben 2018, dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje
11/020/2018 uzavření smlouvy č. 0317881459/LCD o přijetí úvěru od společnosti
Česká spořitelna a.s., IČ 45244782 na financování akce "Snížení energetické
náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč", podle § 85 písm. j)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
12/020/2018 uzavření smlouvy č. 0317882419/LCD o přijetí úvěru od společnosti
Česká spořitelna a.s., IČ 45244782 na financování akce "Modernizace a zkvalitnění
informačních systémů města Skuteč", podle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů.
13/020/2018 prohlášení žadatele o předběžném návrhu zajištění půjčky v rámci rekonstrukce
zimního stadionu zástavou nemovitosti zimní stadion č. p. 972, případně zástavou
nemovitosti kulturní klub Skuteč č. p. 525.
14/020/2018 závěrečný účet města Skutče za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2017 ve znění dle přílohy a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
15/020/2018 účetní závěrku města Skutče za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31.12. 2017,
včetně výsledku hospodaření, ve znění dle přílohy.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
16/020/2018 rozpočtové opatření č. 3/2018 v rozpočtu města Skutče, dle přílohy.

1

Zastupitelstvo města schvaluje
17/020/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018 v rozpočtu města Skutče, dle přílohy.
18/020/2018 poskytnutí dotací z rozpočtu města Skuteč ve výši dle přiložené tabulky a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí dle vzorové smlouvy v příloze.
19/020/2018 prodej bytové jednotky č. 9 v domě č. p. 926, Družstevní ulice, Skuteč, ve znění
smlouvy dle přílohy.
20/020/2018 prodej bytových jednotek č. 2, 11, 15, 26, 27, 29, 35, 41, 48 v domě č. p. 926 - 929,
Družstevní ulice, Skuteč formou aukcí za vyvolávací ceny dle znaleckých posudků.
21/020/2018 prodej částí p. p. č. 1083/52, o výměře 23 m², ostatní plocha - manipulační plocha,
k. ú. Hněvětice, obec Skuteč za cenu 100 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, firmě SEAK Praha s.r.o., Praha ve znění smlouvy dle přílohy.
22/020/2018 koupi části p. p. č. 212/2 o výměře 938 m², zahrada, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
za cenu 300 Kč/m² včetně platné sazby DPH + náklady s koupí spojené od firmy
NATHAN TRADE s.r.o., Brno ve znění smlouvy dle přílohy.
23/020/2018 koupi části p. p. č. 1083/2 o výměře 379 m², trvalý travní porost k. ú. Skuteč, obec
Skuteč za cenu 100 Kč/m² + náklady s koupí spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
24/020/2018 koupi části p. p. č. 1075/1 o výměře 814 m², trvalý travní porost k. ú. Skuteč, obec
Skuteč za cenu 100 Kč/m² + náklady s koupí spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
25/020/2018 koupi části p. p. č. 1258 o výměře 39 m², zahrada, k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč
za cenu 100 Kč/m² + náklady s koupí spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
26/020/2018 koupi části p. p. č. 681/1 o výměře 53 m², ostatní plocha - ostatní komunikace
a část st. p. č. 66/1 o výměře 82 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, vše
k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč za cenu 100 Kč/m² + náklady s koupí spojené,
ve znění smlouvy dle přílohy.
27/020/2018 směnu p. p. č. 461/1 o výměře 3458 m², ovocný sad, pozemkové parcely č. 465/2
o výměře 1140 m², ostatní plocha – zeleň, pozemkové parcely č. 465/4 o výměře
194 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, pozemkové parcely 463 o výměře
1921 m² zahrada, pozemkové parcely č. 465/1 o výměře 1483 m², zahrada a část
pozemkové parcely č. 697/5 o výměře 963 m², lesní pozemek, vše
ve vlastnictví města Skuteč za část pozemkové parcely č. 697/9 o výměře o výměře
983 m², ostatní plocha, část pozemkové parcely č. 453 o výměře 3757 m², ostatní
plocha – neplodná půda, část pozemkové parcely č. 2583 o výměře 2310 m², ostatní
plocha – dráha, část pozemkové parcely č. 521/1 o výměře 1505 m², ostatní plocha
a část pozemkové parcely č. 521/2 o výměře 592 m², ostatní plocha ve vlastnictví
firmy GRANITA s.r.o. Skuteč, vše nacházející se v katastrálním území Skuteč,
obec Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
28/020/2018 podání žádosti o dotaci do programu 133310 "Rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky", poskytovatel dotace
MŠMT.
29/020/2018 podání žádosti o dotaci do výzvy č. 88 "infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL)
II", poskytovatel dotace IROP.
Zapsala Ing. Jana Burešová.
Dne 26. června 2018.
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