Město Skuteč
Výpis z usnesení z 92. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 28. května 2018 na Městském úřadě Skuteč

Rada města schvaluje
01/092/2018 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Skuteč, Osady Ležáků 767,
okres Chrudim, podle § 23 odst. 3) a 5) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění
(šk. zákon) pro šk. rok 2018/2019 do počtu 4 dětí na třídu.
02/092/2018 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Skuteč, Poršova 240,
okres Chrudim, podle § 23 odst. 3) a 5) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění
(šk. zákon) pro šk. rok 2018/2019 do počtu 4 dětí na třídu.
03/092/2018 podání žádosti o dotaci do 103. výzvy OPŽP na domácí kompostéry a štěpkovač.
04/092/2018 smlouvu o dílo se společností Agentura ValFia, s.r.o., Rousínov, IČ 03570738
na podání žádosti o dotaci a zhotovení dokumentů s tím spojených na domácí
kompostéry a štěpkovač, ve znění dle přílohy.
05/092/2018 rozhodnutí o výběru zhotovitele akce "Rekonstrukce učebny a kabinetu chemie
a fyziky na ZŠ Smetanova Skuteč" na základě zprávy hodnotící komise, ve znění
dle přílohy.
06/092/2018 smlouvu o dílo na akci "Rekonstrukce učebny a kabinetu chemie a fyziky na
ZŠ Smetanova Skuteč" se společností STAVER Luže s.r.o., IČ 03564240, ve znění
dle přílohy.
07/092/2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Oprava chodníků v obci Skuteč"
se společností HOLD s. r. o., sídlem Orel 35, 538 21 Slatiňany , IČ 45538425,
ve znění dle přílohy.
08/092/2018 objednávku na zhotovení odvodňovacího žlabu v části Lhota u Skutče se společností
Stavdach s.r.o., Staré Město, IČ 06899757, ve znění dle přílohy.
09/092/2018 splátkový kalendář na nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2017 za byt č. 5
v č. p. 931, ulice Boženy Němcové, Skuteč, dle žádosti nájemce.
10/092/2018 podmínky nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 931 v ulici Boženy Němcové, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku, ve znění dle přílohy.
11/092/2018 podmínky nájmu bytu č. 15 v domě č. p. 971 v ulici Družstevní, Skuteč na dobu určitou
jednoho roku, ve znění dle přílohy.
12/092/2018 podmínky nájmu bytu č. 5 v domě č. p. 915 v ulici Družstevní, Skuteč na dobu určitou
jednoho roku, ve znění dle přílohy.
13/092/2018 přidělení bytu č. 13 v č. p. 916, Skuteč na dobu určitou jednoho roku a ukládá
s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu.
14/092/2018 přidělení náhradního bytu č. 2 v domě č. p. 373 a ukončení nájmu bytu č. 11
v domě č. p. 377 k 30. 06. 2018.
15/092/2018 zřízení bezúplatného věcného břemene na p. p. č. 749, k. ú. Skuteč ve vlastnictví
firmy Oseva Agri Chrudim, a.s., IČ 47452471 ve prospěch města Skuteč ve znění
smlouvy dle přílohy.
Rada města revokuje
16/092/2018 usnesení č. 07/089/2018, na základě písemné zprávy od společnosti
Paulus CZ, s.r.o., Skuteč, IČ 28811496, ve znění dle přílohy.
Rada města souhlasí
17/092/2018 s návrhy příloh B3 a B4 urbanistické studie zpracovanými společností
REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové v rámci územní studie Skuteč Zb2,
Zo1, Zo2, Zz2, Pd1, Pd4, dle příloh.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
18/092/2018 čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - duben 2018, dle přílohy.
19/092/2018 závěrečný účet města Skutče za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2017 ve znění dle přílohy a doporučuje vyjádřit souhlas
s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
20/092/2018 účetní závěrku města Skutče za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017,
včetně výsledku hospodaření, ve znění dle přílohy.
21/092/2018 uzavření smlouvy č. 0317882419/LCD o přijetí úvěru od společnosti
Česká spořitelna a.s., IČ 45244782 do výše 6.000.000 Kč na financování akce
"Modernizace a zkvalitnění informačních systémů města Skuteč" se splatností
do 30. 9. 2019, úrokovou sazbou 1,15 % ročně, zajištěného budoucími příjmy města,
podle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
22/092/2018 uzavření smlouvy č. 0317881459/LCD o přijetí úvěru od společnosti
Česká spořitelna a.s., IČ 45244782 do výše 5.000.000 Kč na financování akce
"Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč"
se splatností do 30. 6. 2024, úrokovou sazbou 1,33 % ročně, zajištěného budoucími
příjmy města, podle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů.
23/092/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018 v rozpočtu města Skutče, dle přílohy.
24/092/2018 prodej bytové jednotky č. 9 v domě č. p. 926, Družstevní ulice, Skuteč ve znění
smlouvy dle přílohy.
25/092/2018 prodej bytových jednotek č. 2, 11, 15, 26, 27, 29, 35, 48 v domě č. p. 926 - 929,
Družstevní ulice, Skuteč formou aukcí za vyvolávací ceny dle znaleckých posudků.
Zapsala Ing. Jana Burešová
Dne 29. května 2018.

