Město Skuteč
Výpis z usnesení z 85. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 19. února 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí
01/085/2018 zprávu hlavní inventarizační komise, dle přílohy.
Rada města schvaluje
02/085/2018 plán účetních odpisů města Skuteč na rok 2018 ve znění dle přílohy.
03/085/2018 smlouvu o výkonu odborné správy lesů města Skuteč, dle přílohy.
04/085/2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajištění
stomatologických pohotovostních služeb, dle přílohy.
05/085/2018 objednávku dodávky a montáže veřejného osvětlení v Radčicích u
společnosti DKV elektro spol. s r.o., IČ 25266217, se sídlem Smetanova
667, 53973 Skuteč, ve znění dle přílohy.
06/085/2018 dohodu o ukončení nájmu bytu č. 6 č. p. 317, ulice Boženy Němcové,
Skuteč, k 28. 02. 2018, dle žádosti nájemce.
07/085/2018 objednávku dodávky a montáže sádrokartonových příček do kanceláře
č. 309 v budově Městského úřadu ve Skutči.
08/085/2018 směrnici S 2/2018 organizační řád, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit
09/085/2018 nabytí p. p. č. 396/2, o výměře 1129 m², ostatní plocha - jiná plocha,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových Praha, ve znění smlouvy o bezúplatném převodu majetku
dle přílohy.
10/085/2018 převod práv a povinností k bytu č. 10, Družstevní č.p. 926, Skuteč na
žádost nájemce, na budoucí kupující.
11/085/2018 prodej části p. p. č. 1122/2, o výměře 29 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Hněvětice, obec Skuteč, ve znění smlouvy dle
přílohy.
12/085/2018 prodej části p. p. č. 1122/2, o výměře 172 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Hněvětice, obec Skuteč, ve znění smlouvy dle
přílohy.
13/085/2018 rozpočtové opatření č. 1/2018 v rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.
Rada města ukládá
14/085/2018 ředitelům: Základní školy Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim Mgr.
Leoši Lukaštíkovi; Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Skuteč,
okres Chrudim, p. Janu Papežovi; Mateřské školy Skuteč, Osady
Ležáků 767, okres Chrudim Mgr. Pavlíně Pokorné a Školní jídelny
Skuteč, okres Chrudim p. Olze Řezníčkové zpracovat a předložit
zřizovateli v termínu do 10. 4. 2018 koncepci řízení a rozvoje
školy/školského zařízení na období roku 2018 - 2023.
Zapsala Mgr. Marie Zelenková
Dne 20. února 2018

