Město Skuteč
Výpis z usnesení ze 7. zasedání Rady města Skuteč
konaného 7. ledna 2019 na Městském úřadě Skuteč

Rada města bere na vědomí
01/007/2019 termín Májového jarmarku 18.05.2019 a skutečského Posvícení 17.-18.08.2019.
Rada města schvaluje
02/007/2019 smlouvu o zajištění pouťových atrakcí na Májovém jarmarku a Posvícení v roce 2019,
ve znění dle přílohy.
03/007/2019 v souladu s platnou legislativou platové výměry ředitelů škol a školských zařízení
zřízených městem Skuteč platných od 01.01.2019, dle přílohy.
04/007/2019 dodatek č. 3 ke smlouvě o nezávislé kontrolní činnosti ze dne 07.10.2015 s firmou
Sportservis s. r. o., Praha, IČ 24193321, dle přílohy.
05/007/2019 smlouvu o pachtu pozemku na část p. p. č. 215/1, o výměře 35 m², ostatní plocha
- ostatní komunikace, k. ú. Radčice u Skutče, obec Skuteč, ve znění smlouvy
dle přílohy.
06/007/2019 záměr nájmu části pozemkové parcely č. 2479/1 o výměře 12 m², ostatní plocha
- ostatní komunikace nacházející se v katastrálním území Skuteč, obec Skuteč
na dobu neurčitou za cenu 9 Kč/m²/rok, dle přílohy.
07/007/2019 záměr nájmu pozemkových parcel č. 90 o výměře 2967 m², p. č. 414 o výměře
2021 m², trvalý travní porost, p. č. 423/12 o výměře 4714 m², orná půda a p. č. 437/13
o výměře 117 m², orná půda, vše nacházející se v k. ú. Skutíčko, obec Skuteč
na dobu neurčitou za cenu dohodou dle přílohy.
08/007/2019 záměr pachtu části pozemkové parcely č. 2167/01 o výměře 330 m², zahrada,
nacházející se v katastrálním území Skuteč, obec Skuteč, na dobu neurčitou
za cenu 3 Kč/m²/rok, dle přílohy.
09/007/2019 dohodu o poskytování služeb s majiteli bytových jednotek v domě čp. 926 – 929,
Družstevní ulice, Skuteč, dle přílohy.
10/007/2019 dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 29/1-1/2018 ze dne 06.02.2018
s Ministerstvem vnitra, IČ 00007064, dle přílohy.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
11/007/2019 nabytí p. p. č. 1147/8 o výměře 573 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
p. p. č. 1147/9 o výměře 142 m², ostatní plocha - ostatní komunikace a p. p. č. 1161/2
o výměře 392 m², ostatní plocha - ostatní komunikace od Pardubického kraje,
IČ 70892822, dle přílohy.
12/007/2019 dodatek č. 6 smlouvy o zvýhodněném úvěru č. 2004-4180-UV s Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou a. s., IČ 44848943, Hradec Králové, dle přílohy.
13/007/2019 změny v podmínkách podání žádosti o dotaci na akci Splašková kanalizace Skutíčko
- vztahuje se k usnesení ZMS 18/022/2018 ze dne 26.09.2018.
Rada města bere na vědomí
14/007/2019 změny v podmínkách podání žádosti o dotaci na akci Splašková kanalizace Lažany
- vztahuje se k usnesení ZMS 19/022/2018 ze dne 26.09.2018.
Ing. Jana Burešová
10. ledna 2019

