Město Skuteč
Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Skuteč

Místo zasedání: Městský úřad Skuteč, jednací sál zastupitelstva města
Termín zasedání: 10. prosince 2018
Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka.
Zastupitelstvo města schvaluje
01/002/2018 členy návrhové komise.
02/002/2018 program 2. zasedání Zastupitelstva města Skuteč, dle přílohy.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
03/002/2018 zprávu starosty města Skuteč.
Zastupitelstvo města schvaluje
04/002/2018 starostu města Skuteč jako zástupce města Skuteč v MAS Skutečsko, Košumbersko,
Chrastecko, z.s.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
05/002/2018 zápisy z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města Skuteč, dle příloh.
06/002/2018 zápisy z kontrol Finančního výboru zastupitelstva města Skuteč, dle příloh.
Zastupitelstvo města schvaluje
07/002/2018 plán kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města Skuteč na rok 2019, dle přílohy.
08/002/2018 plán kontrol Finančního výboru zastupitelstva města Skuteč na rok 2019, dle přílohy.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
09/002/2018 rozpočet společnosti Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. na rok 2019, dle přílohy.
10/002/2018 rozpočet společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o. na rok 2019,
dle přílohy.
11/002/2018 cenu vodného a stočného na rok 2019 společnosti Městské vodovody a kanalizace
Skuteč s.r.o., dle přílohy.
12/002/2018 čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - říjen 2018, dle přílohy.
13/002/2018 rozpočtové opatření č. 8/2018 v rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje
14/002/2018 rozpočtové opatření č. 9/2018 v rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.
15/002/2018 rozpočet města Skuteč na rok 2019, dle přílohy.
16/002/2018 střednědobý výhled rozpočtu města Skuteč 2020-2021, dle přílohy.
17/002/2018 smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje
v období od 09.12.2018 do 14.12.2019 a úhradě nákladů s tím spojených
s Pardubickým krajem, IČ 70892822, ve znění dle přílohy.
18/002/2018 prodej části p. p. č. 773/3 o výměře 7 m², ostatní plocha - silnice, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč za cenu 200 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené,
ve znění smlouvy dle přílohy.
19/002/2018 prodej části p. p. č. 2468/1 o výměře 51 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 300 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.

20/002/2018 prodej částí p. p. č. 277/2 o výměře 235 m², ostatní plocha - neplodná půda,
k. ú. Skutíčko, obec Skuteč s tím, že 69 m² za cenu 35 Kč/m² a 166 m² za cenu
100 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené, ve znění smlouvy
dle přílohy.
21/002/2018 prodej p. p. č. 2217/5 o výměře 214 m², ostatní plocha - ostatní komunikace
a p. p. č. 2218/9 o výměře 223 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, vše
k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 300 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
22/002/2018 prodej části p. p. č. 351/1 o výměře 135 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Lhota u Skutče, obec Skuteč za cenu 35 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
23/002/2018 koupi části p. p. č. 84/2 o výměře cca 160 m², ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, za cenu 300 Kč/m² + náklady s koupí spojené od majitelů podílů
předmětné parcely v ulici Havlíčkova Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
24/002/2018 koupi nemovitých věcí - budovy čp. 551 a budovy čp. 552, k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
místní část Přibylov, za podmínek dle přílohy.
Zastupitelstvo města neschvaluje
25/002/2018 prodej části p. p. č. 110/1, ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Radčice u Skutče,
obec Skuteč.
Zastupitelstvo města schvaluje
26/002/2018 pořízení změny č. 1 územního plánu Skuteč zkráceným postupem dle § 55a a § 55b
stavebního zákona a s prvky regulačního plánu.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
27/002/2018 stanovisko pořizovatele dle § 46 odst. 3 stavebního zákona a stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém je vyloučen významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast a stanovisko krajského úřadu jako příslušného
úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém je uvedeno,
že návrh změny nebude posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje
28/002/2018 způsob úhrady nákladů na pořízení změny č. 1 územního plánu dle § 46 stavebního
zákona.
29/002/2018 jednací řád Zastupitelstva města Skuteč, dle přílohy.
30/002/2018 podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu Podpora
rozvoje regionů 2019+ na obnovu místních komunikací.
31/002/2018 podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí na výstavbu
Nového pavilonu mateřské školy ve Skutči v pasivním energetickém standardu.
32/002/2018 směrnici S 8/2018 sociální fond, dle přílohy.
33/002/2018 směrnici S 9/2018 použití sociálního fondu, dle přílohy.
34/002/2018 poskytnutí dotace společnosti Městská sportoviště Skuteč, s.r.o., IČ 26013771
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, ve znění
dle přílohy.
35/002/2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 30.10.2017 s SVJ č. p. 379,
Palackého náměstí, Skuteč, IČ 25989821, ve znění dle přílohy.
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Zastupitelstvo města bere na vědomí
36/002/2018 rozpočet příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč, dle přílohy.
Neschválené návrhy usnesení
1. rozšíření kontrolního výboru na celkový počet sedmi členů.
2. s účinností k 01.01.2019 odměnu 1.300 Kč měsíčně každému členovi Výjezdové jednotky
JPO II SDH Skuteč, hrazenou z rozpočtu města.
3. příspěvek ve výši 300 tis. Kč pro Římskokatolickou farnost Skuteč na druhou etapu výmalby
Kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči, která byla zaplacena převážně ze sbírek
a na zpracování projektu a realizaci nové střechy Děkanství ve Skutči.
4. zrušení vyhlášky týkající se výherních loterijních terminálů ve městě Skuteč.
Ing. Jana Burešová
18. prosince 2018
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