Město Skuteč
Výpis z usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
Místo zasedání:
Termín zasedání:

Městský úřad Skuteč, jednací sál zastupitelstva města
25. dubna 2018

Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka.
Zastupitelstvo města schvaluje
01/019/2018 program 19. zasedání Zastupitelstva města Skuteč.
02/019/2018 členy návrhové komise.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
03/019/2018 zprávu starosty města Skuteč.
Zastupitelstvo města jmenuje
04/019/2018 do funkce vrchního strážníka Městské policie Skuteč od 1. 5. 2018
nprap. Miroslava Štorka.
Zastupitelstvo města stanovuje
05/019/2018 dle § 67 a 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
počet 19 členů Zastupitelstva města Skuteč ve volebním období
2018 - 2022.
Zastupitelstvo města schvaluje
06/019/2018 přijetí úvěru od společností Česká spořitelna a.s., IČ 45244782 na financování akce
"Modernizace a zkvalitnění informačních systémů města Skuteč" se splatností
do 30. 9. 2019, úroková sazba ve výši 1,15 % p.a., zajištěného budoucími příjmy
města.
07/019/2018 přijetí úvěru od společnosti Česká spořitelna a.s., IČ 45244782 na financování akce
"Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč"
se splatností do 30. 6. 2024, úroková sazba ve výši 1,33 % p.a., zajištěného
budoucími příjmy města.
08/019/2018 rozpočtové opatření č. 2/2018 v rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.
09/019/2018 dodatek č. 1 ke smlouvě č. 152 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na
výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 17. 04. 1998 s Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, Praha ve znění dle přílohy.
10/019/2018 smlouvu o postoupení smlouvy, jejímž předmětem je zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení pro provádění
stavby v obci Skutíčko, ve znění dle přílohy.
11/019/2018 podání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní centrum čp. 305" do 82. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu.
12/019/2018 podání žádosti o dotaci na projekt "Regenerace sídliště ČSA" na Státní fond rozvoje
bydlení.
13/019/2018 podání žádosti o dotaci na rekonstrukci chladící technologie zimního stadionu na
Státní fond životního prostředí a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy na výměnu mantinelů..
14/019/2018 směnu části p. p. č. 1739/1 o výměře 9 m², ostatní plocha - ostatní komunikace
a části p. p. č. 529/1 o výměře 13 m², trvalý travní porost ve vlastnictví města Skuteč
za část st. p. č. 129 o výměře 2 m², zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Lažany
u Skutče, obec Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
Zapsala Ing. Jana Burešová, dne 4. května 2018.
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