Město Skuteč
Výpis z usnesení z 24. schůze Rady města Skuteč
konané 19. srpna 2019 na Městském úřadě Skuteč

Rada města bere na vědomí
01/024/2019 změnu rozpisu rozpočtu města Skuteč na rok 2019, dle přílohy.
Rada města schvaluje
02/024/2019 příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč nákup sprchového lůžka Shado 180
od společnosti Soral & Hanzlík medical, dle cenové nabídky v příloze.
03/024/2019 prodejní cenu stolního kalendáře Mikroregionu Skutečsko - Ležáky na rok 2020
ve výši 50 Kč a rozpis distribuce nákladu 2390 ks ve znění dle přílohy.
04/024/2019 odpis pohledávek z účetní evidence města Skuteč, dle přílohy.
05/024/2019 objednávku zhotovení minerálního podhledu v obecním domě ve Zhoři, č.p. 34
u společnosti Unistav Chrast s.r.o., IČ 25266853, ve znění dle přílohy.
06/024/2019 objednávku autorského dozoru na akci "MŠ Skuteč, Poršova 240 - rozšíření kapacity
- přístavba", dle nabídky v příloze.
07/024/2019 objednávku autorského dozoru na technologii chlazení a stavební část na akci Zimní
stadion Skuteč, výměna strojního zařízení, nová chlazená deska, dle nabídek
v příloze.
08/024/2019 objednávku na opravu schodů u vchodu čp. 136 s fyzickou osobou Petr Hanuš,
IČ 44401736, ve znění dle přílohy.
09/024/2019 smlouvu o dílo na projekt Mantinely pro zimní stadion ve Skutči s vítězným
uchazečem HOKEJ - SPORT CZ s.r.o., IČ 25916165, ve znění dle přílohy.
10/024/2019 smlouvu o řízení projektu v době udržitelnosti týkající se Modernizace a zkvalitnění
informačních systémů města Skuteč se společností LK Advisory, s.r.o., IČ 24275093,
dle přílohy.
11/024/2019 odprodej hasičského vozidla CAS 32 Tatra 815.
12/024/2019 podání žádosti o dotaci na 2. etapu chodníku ve Žďárci u Skutče
na Státní fond dopravní infrastruktury do programu Zvyšování bezpečnosti dopravy.
13/024/2019 podmínky nájmu bytu č. 26 v domě č. p. 971 v ulici Družstevní, Skuteč, dle přílohy.
14/024/2019 nájemní smlouvu ke služebnímu bytu č. 1 v č. p. 525 v ulici Rubešova, Skuteč,
dle přílohy.
15/024/2019 nájem p. p. č. 1859/10 o výměře 1457 m², trvalý travní porost, nacházející se
v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 15 Kč/m² na dobu neurčitou, ve znění smlouvy
dle přílohy.
16/024/2019 záměr směny části p. p. č. 662/6 o výměře 98 m², ostatní plocha – ostatní komunikace
ve vlastnictví města Skuteč za část p. p. č. 773 o výměře 4 m², ostatní plocha
– manipulační plocha nacházející se v k. ú. Zbožnov, obec Skuteč. Směna pozemků
s doplatkem výměr ve výši 35 Kč/m² + platná sazba DPH + podílení se na nákladech
se směnou spojených dle přílohy.
17/024/2019 záměr směny části p. p. č. 119/12 o výměře cca 100 m², trvalý travní porost ve
vlastnictví města Skuteč za část p. p. č. 119/11 o výměře cca 30 m², trvalý travní
porost, nacházející se v k. ú. Hněvětice, obec Skuteč. Směna pozemků s doplatkem
výměr ve výši 100 Kč/m² + platná sazba DPH + podílení se na nákladech se směnou
spojených dle přílohy.

Rada města neschvaluje
18/024/2019 přidělení bytu č. 26 v domě č. p. 971, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
19/024/2019 návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Skuteč, dle přílohy.
20/024/2019 koupi p. p. č. 733/8 o výměře 7 m², trvalý travní porost, p. p. č. 733/9 o výměře 16 m²,
trvalý travní porost a p. p. č. 737/19 o výměře 3163 m², ostatní plocha – ostatní
komunikace, vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč a to se všemi jejich součástmi
a příslušenstvím za kupní cenu 1 Kč + náklady s koupí spojené od
Skutečské investiční s. r. o., Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
21/024/2019 prodej části p. p. č. 2489/2 o výměře cca 35 m², ostatní plocha - silnice, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč.
Rada města schvaluje
22/024/2019 v souladu s NV 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a právě
v platném znění a NV 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a právě v platném znění zařazení ředitelek mateřských škol zřizovaných
městem Skuteč do 11. platové třídy, a to s účinností od 01.09.2019.
23/024/2019 v souladu s platnými předpisy schvaluje s účinností od 01.09.2019 platový výměr
ředitelky Mateřské školy, Skuteč, Poršova 240, okres Chrudim a ředitelky
Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim.
Ing. Jana Burešová
26. srpna 2019

