Město Skuteč
Výpis z usnesení z 16. schůze Rady města Skuteč
konané 13. května 2019 na Městském úřadě Skuteč

Rada města bere na vědomí
01/016/2019 protokol o kontrole č. 392/19/662 Okresní správy sociálního zabezpečení Chrudim
v příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč, dle přílohy.
02/016/2019 žádost č. j. SK/1209/2019 doručenou na podatelnu Městského úřadu Skuteč
29.04.2019, dle přílohy.
03/016/2019 změnu rozpisu rozpočtu města Skuteč na rok 2019, ve znění dle přílohy.
Rada města pověřuje
04/016/2019 starostu města Skuteč k podpisu nových nájemních smluv na bytové prostory.
Rada města zplnomocňuje
05/016/2019 město Heřmanův Městec pro jednání na XVII. sněmu Svazu měst a obcí
České republiky v Ostravě.
Rada města schvaluje
06/016/2019 vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa pro veřejná pohřebiště města Skuteč
od 14.05.2019, ve znění dle přílohy a svěřuje ekonomickému odboru
Městského úřadu Skuteč pravomoc tyto smlouvy za město Skuteč uzavírat.
07/016/2019 darovací smlouvy ve prospěch Římskokatolické farnosti Chrast, IČ 15054748,
Římskokatolické farnosti Luže, IČ 15054811 a Římskokatolické farnosti Skuteč,
IČ 60103086 v souvislosti s pořádáním koncertů 16. ročníku festivalu
Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, ve znění dle příloh.
08/016/2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Skuteč, Osady Ležáků 767,
okres Chrudim, podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění
(školský zákon), pro školní rok 2019/2020 do počtu 4 dětí na třídu.
09/016/2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Skuteč, Poršova ulice 240,
okres Chrudim, podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění
(školský zákon), pro školní rok 2019/2020 do počtu 4 dětí na třídu.
10/016/2019 smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2019 na rekonstrukci požárního vozidla CAS 24 Tatra
Terno, ve znění dle přílohy.
11/016/2019 prodej sekačky na trávu značky COUNTAX C600H, dle přílohy.
12/016/2019 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Kolový traktor pro město
Skuteč na základě zprávy hodnotící komise, ve znění dle přílohy.
13/016/2019 dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 02.01.2001 a následných
dodatků s firmou DS Teplo, s r. o., IČ 25948661, dle přílohy.
14/016/2019 snížení záloh na služby související s užíváním nebytového prostoru
v suterénu v č. p. 349, ulice Boženy Němcové, Skuteč.
15/016/2019 snížení záloh na služby související s užíváním nebytového prostoru
v č. p. 349, ulice Boženy Němcové, Skuteč.
16/016/2019 snížení záloh na služby související s užíváním nebytového prostoru
v č. p. 349, ulice Boženy Němcové, Skuteč.
17/016/2019 snížení záloh na služby související s užíváním nebytového prostoru
v č. p. 349, ulice Boženy Němcové, Skuteč.

18/016/2019 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1083/56 o výměře cca 210 m², trvalý travní
porost a pozemkové parcely č. 1083/69 o výměře 213 m², zahrada, vše nacházející
se v k. ú. Hněvětice, obec Skuteč, za cenu 35 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění dle přílohy.
19/016/2019 záměr prodeje části p. p. č. 81 o výměře 92 m², ostatní plocha – neplodná půda, části
p. p. č. 123/2 o výměře 22 m², ostatní plocha – neplodná půda, části p. p. č. 1241/1
o výměře 114 m², ostatní plocha – ostatní komunikace a části st. p. č. 166
o výměře 2 m², zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v katastrálním území
Žďárec u Skutče, obec Skuteč, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim.
Prodej pozemků za cenu dle znaleckého posudku + náklady s prodejem spojené.
20/016/2019 záměr směny části stavební parcely č. 103 o výměře cca 12 m², zastavěná plocha
a nádvoří, ve vlastnictví města Skuteč za část stavební parcely č. 252/5 o výměře
cca 35 m², zastavěná plocha a nádvoří, Skuteč, vše nacházející se v katastrálním
území Skuteč, obec Skuteč. Směna s doplatkem výměr ve výši 300 Kč/m² + platná
sazba DPH, dle přílohy.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
21/016/2019 nabytí p. p. č. 405/2 o výměře 75 m², trvalý travní porost, p. p. č. 410/4
o výměře 47 m², trvalý travní porost a p. p. č. 729/2 o výměře 22 m², trvalý travní
porost, vše k.ú. Skuteč, obec Skuteč, dle přílohy.
22/016/2019 prodej části p. p. č. 1741/1 o výměře 66 m², ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Lažany
u Skutče, obec Skuteč za cenu 35 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem
spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
23/016/2019 prodej části p. p. č. 1741/1 o výměře 124 m², ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Lažany
u Skutče, obec Skuteč za cenu 35 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem
spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
24/016/2019 směnu pozemkových parcel č. 465/3 o výměře 3952 m², trvalý travní porost, č. 460
o výměře 90 m², ostatní plocha – neplodná půda, stavebních parcel č. 849
o výměře 36 m², zastavěná plocha a nádvoří, č. 1905 o výměře 62 m², zastavěná
plocha a nádvoří a č. 1904 o výměře 101 m², zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví
města Skuteč za pozemkové parcely č. 540/2 o výměře 108 m², ostatní plocha
– dobývací prostor, č. 541 o výměře 2550 m², ostatní plocha – dobývací prostor a část
pozemkové parcely č. 546 o výměře 1583 m², ostatní plocha – neplodná půda ve
vlastnictví firmy Granita s. r. o. Skuteč, vše nacházející se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
ve znění smlouvy dle přílohy.
25/016/2019 přijetí úvěru od společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782 na předfinancování
akce Výstavba sociálních bytů čp. 317, se splatností do 30.06.2021, zajištěného
budoucími příjmy města, s pevnou úrokovou sazbou 2,15 % p.a. dle indikativní
nabídky z 02.05.2019.
26/016/2019 přijetí úvěru od společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782 na předfinancování
akce Přístavba MŠ Poršova, se splatností do 30.06.2021, zajištěného budoucími
příjmy města, s pevnou úrokovou sazbou 2,15 % p.a. dle indikativní nabídky
z 02.05.2019.
27/016/2019 přijetí kontokorentního úvěru k běžnému účtu od společnosti Česká spořitelna, a.s.,
IČ 45244782 se splatností do 19.12.2019, s pohyblivou úrokovou sazbou
1M PRIBOR + 0,85 % p.a. dle indikativní nabídky z 13.05.2019.
Ing. Jana Burešová
21. května 2019
2

