Město Skuteč
Výpis z usnesení ze 48. schůze Rady města Skuteč
konané 15. června 2020 na Městském úřadě Skuteč

Rada města bere na vědomí
01/048/2020 změnu rozpisu rozpočtu města Skuteč na rok 2020, dle přílohy.
02/048/2020 čerpání rozpočtu města za období leden – květen 2020, dle přílohy.
Rada města souhlasí
03/048/2020 s přijetím věcného daru Základní školou, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim,
dle přílohy.
04/048/2020 s přijetím věcného daru Mateřskou školou, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim,
dle přílohy.
05/048/2020 s přijetím věcného daru Mateřskou školou, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres
Chrudim, dle přílohy.
06/048/2020 s přijetím věcného daru Školní jídelnou, Skuteč, Osady Ležáků 892, okres Chrudim,
dle přílohy.
Rada města schvaluje
07/048/2020 v souladu s platnou legislativou výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy, Skuteč,
Osady Ležáků 767, okres Chrudim, do počtu 4 dětí na třídu, pro školní rok 2020/2021.
08/048/2020 v souladu s platnou legislativou výjimku z počtu dětí Mateřské školy, Skuteč,
Poršova ulice 240, okres Chrudim, do celkového počtu 8 dětí, pro školní
rok 2020/2021.
09/048/2020 odměnu řediteli příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč.
10/048/2020 darovací smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod,
IČ 75082721 na čtečku čárových kódů, ve znění dle přílohy.
11/048/2020 darovací smlouvy na poskytnutí věcných darů a peněžitých darů na pořízení
ochranných a zdravotnických pomůcek a dezinfekčních prostředků v souvislosti
s COVID19, ve znění dle příloh.
Rada města bere na vědomí
12/048/2020 prodloužení termínu do 18.06.2020 pro předložení dokladů vybraného dodavatele
- sdružení firem Kanalizace Skutíčko, vedoucí společník PP-GROUP.cz s.r.o.,
IČ 28829913 před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104, odst. (1)
zákona 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů v rámci zadávacího řízení
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Kanalizace Skutíčko.
Rada města schvaluje
13/048/2020 uzavření smlouvy o dílo na akci Kanalizace Skutíčko s dodavatelem umístěném
na 2. pořadí dle hodnocení nabídek – sdružení firem Kanalizace Skutíčko, vedoucí
společník PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, Proseč, IČ 28829913, dle přílohy,
pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady
dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104, odst. (1)
zákona 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14/048/2020 objednávku na Opravu výtluků komunikací v k. ú. Skuteč dle cenové nabídky
z 05.06.2020 s firmou HOLD s.r.o., IČ 45538425, ve znění dle přílohy.

15/048/2020 objednávku na zhotovení projektové dokumentace Provozní budova technických
služeb Skuteč dle cenové nabídky z 18.5.2020 s FO Ivana Šafránková, IČ 65208340,
ve znění dle přílohy.
16/048/2020 zadání projektové přípravy k napojení a posílení vodárenské soustavy v místní části
Zhoř u společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim, IČ 15053695,
dle informace v příloze.
17/048/2020 výjimku z regulace užívání a provozování zábavní pyrotechniky dle Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2019 na jednorázovou akci, dle žádosti v příloze.
18/048/2020 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Sociální byt ve Skutči
č. p. 377 na základě zprávy hodnotící komise, ve znění dle přílohy.
19/048/2020 nepřidělení bytu č. 1 v č. p. 375, Palackého náměstí, Skuteč, dle přílohy.
20/048/2020 nájem bytu č. 18 v č. p. 932, ulice Boženy Němcové, Skuteč, dle přílohy a ukládá
s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu.
21/048/2020 nájem bytu č. 2 v č. p. 931, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy a ukládá s nájemcem
uzavřít nájemní smlouvu.
22/048/2020 nájem bytu č. 2 v č. p. 970, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy a ukládá s nájemcem
uzavřít nájemní smlouvu.
23/048/2020 nájem bytu č. 3 v č. p. 377, Palackého náměstí, Skuteč, dle přílohy a ukládá
s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu.
24/048/2020 záměr prodeje částí p. p. č. 568/14 o výměře 63 m², ostatní plocha – ostatní
komunikace, p. p. č. 568/18 o výměře 71 m², zahrada a p. p. č. 568/17 o výměře
134 m², zahrada, vše nacházející se v k. ú. Zbožnov, obec Skuteč, za cenu 35 Kč/m²
+ platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené, dle přílohy.
25/048/2020 záměr směny části p. p. č. 568/14 o výměře 5 m², ostatní plocha – ostatní komunikace,
ve vlastnictví města Skuteč za části p. p. č. 568/8 o výměře 29 m², zahrada,
k. ú. Zbožnov, obec Skuteč ve vlastnictví paní Ivy Sklenářové, Svitavy. Směna
s doplatkem výměr ve výši 35 Kč/m² s tím, že náklady se směnou spojené ponese
město Skuteč, dle přílohy
26/048/2020 ukončení dohody o umístění reklamy ze dne 06.04.2011 dohodou k 30.06.2020,
dle žádosti v příloze.
27/048/2020 dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7721023420 se společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha, IČ 47116617, ve znění dle přílohy.
17. června 2020
Ing. Jana Burešová

