Město Skuteč
Výpis z usnesení z 93. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 11. června 2018 na Městském úřadě Skuteč

Rada města bere na vědomí
01/093/2018 Výroční zprávu příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč za rok 2017,
dle přílohy.
02/093/2018 Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Skutečsko - Ležáky, IČ 69175179, dle příloh.
03/093/2018 podání žádosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Skutečsko - Ležáky
do výzvy 03_17_080 Operačního programu Zaměstnanost.
Rada města schvaluje
04/093/2018 poskytnutí peněžitého daru spolku SH ČMS, okrsek č. 22 - Skuteč.
05/093/2018 poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje,
IČ 70885869.
06/093/2018 dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s firmou G&T consulting s.r.o., Poděbrady,
IČ 24243361, ve znění dle přílohy.
07/093/2018 dohodu o ukončení smlouvy o zajištění a provozu internetových stránek s firmou
Milan Pokora, Sokolnice, IČ 67715206, dle přílohy.
08/093/2018 smlouvu č. OKSCR/18/23348 o poskytnutí dotace na realizaci akce "Skuteč,
Lhota - restaurování křížku a litinového krucifixu" z Podprogramu 3 - Podpora
památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018, dle přílohy.
09/093/2018 smlouvu č. OKSCR/18/23103 o poskytnutí dotace na akci Den s dechovkou 2018
z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit, Pardubickým krajem, IČ 70892822,
dle přílohy.
10/093/2018 smlouvu č. OKSCR/18/23102 o poskytnutí dotace na akci Čarodějnický Majáles 2018,
z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit, Pardubickým krajem, IČ 70892822,
dle přílohy.
11/093/2018 objednávku kamenických prací na křížku na Zbožnově u fyzické osoby
Lukáš Zamastil, Martinice, IČ 74119567, ve znění dle přílohy.
12/093/2018 objednávku na restaurování křížku na p. č. 80/1 v k. ú. Žďárec u Sk.
s BcA. Alešem Košvancem, Luže, IČ 73975800, ve znění dle přílohy.
13/093/2018 smlouvu o dílo na restaurování pomníku padlým v 1. sv. válce
s BcA. Alešem Košvancem, Luže, IČ 73975800, ve znění dle přílohy.
14/093/2018 dodatek č. 1 smlouvy o dodávkách nových verzí Gramis se Stanislavem Noskem,
Roztoky u Jilemnice, IČ 68503024, dle přílohy.
15/093/2018 dohodu o ukončení nájmu bytu č. 7 č. p. 377, Palackého náměstí, Skuteč,
k 31. 07. 2018, dle žádosti nájemce.
16/093/2018 podmínky nájmu bytu č. 7 v domě č. p. 377 na Palackého náměstí, Skuteč na dobu
určitou jednoho roku, ve znění dle přílohy.
17/093/2018 odpis pohledávek z účetní evidence města Skutče, dle přílohy.
18/093/2018 přílohy k nájemní smlouvě č. 15154/2004 se Zemědělským družstvem, Zderaz
dle příloh.
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19/093/2018 zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 98, 2516 a 2518/2,
vše k. ú. Skuteč, za cenu 200 Kč/m + platná sazba DPH ve prospěch GasNet. s.r.o.,
Ústí nad Labem, ve znění smlouvy dle přílohy.
20/093/2018 zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 2518/1, k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
za cenu 1.000 Kč + platná sazba DPH ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
ve znění smlouvy dle přílohy.
21/093/2018 zřízení věcného břemene na p. p. č. 2461/1, k. ú. Skuteč, za cenu 200 Kč/m ve
prospěch GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, ve znění smlouvy dle přílohy.
22/093/2018 smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících s firmou GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, ve znění smlouvy
dle přílohy.
23/093/2018 koupi stánku na občerstvení v letním sportovním areálu ve Skutči
od FK Junior Skuteč, z.s., dle přílohy.
24/093/2018 smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci do programu 133310 "Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými
celky",
poskytovatel
dotace
MŠMT,
se
společností
LK Advisory, s.r.o., Praha, IČ 24275093, ve znění dle přílohy.
25/093/2018 smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti do výzvy č. 88
"infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II", poskytovatel dotace IROP,
se společností LK Advisory, s.r.o., Praha, IČ 24275093, ve znění dle přílohy.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
26/093/2018 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.
27/093/2018 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.
28/093/2018 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., ve znění smlouvy dle přílohy.
29/093/2018 prodej bytové jednotky č. 41 domě č. p. 929, Družstevní ulice, Skuteč formou aukce
za vyvolávací cenu dle znaleckého posudku.
30/093/2018 poskytnutí dotací z rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.
31/093/2018 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.
Zapsala Ing. Jana Burešová.
Dne 12. června 2018.
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