Město Skuteč
Výpis z usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Skuteč

Místo zasedání: Městský úřad Skuteč, jednací sál zastupitelstva města
Termín zasedání: 26. září 2018
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Zastupitelstvo města schvaluje
01/022/2018 program 22. zasedání Zastupitelstva města Skuteč.
02/022/2018 členy návrhové komise.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
03/022/2018 zprávu starosty města Skuteč.
04/022/2018 zápisy z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města Skuteč, dle příloh.
Zastupitelstvo města schvaluje
05/022/2018 čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - srpen 2018, dle přílohy.
06/022/2018 rozpočtové opatření č. 7/2018 v rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.
07/022/2018 poskytnutí dotací z rozpočtu města Skuteč sportovním spolkům a oddílům
dle přiložené tabulky a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí dle vzoru
smlouvy v příloze.
08/022/2018 poskytnutí dotace z rozpočtu města Skuteč spolku Junák – český skaut, středisko
Ležáky Skuteč, z.s., IČ 15054179 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
09/022/2018 poskytnutí dotací z rozpočtu města Skuteč spolku HC SKUTEČ, z.s., IČ 64811441,
spolku FK Junior Skuteč, z.s., IČ 27054012 a Farnímu sboru Českobratrské církve
evangelické v Krouně, IČ 15054888 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich
poskytnutí.
10/022/2018 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na projektovou přípravu akce Sdružená
stezka pro cyklisty a chodce Skuteč - Lažany – Předhradí, poskytovatel dotace
Obec Předhradí, ve znění dle přílohy.
11/022/2018 smlouvu o dílo na akci Výměna oken ZŠ Komenského ve Skutči č. p. 150
s obchodní firmou Josef Čejka, IČ 45584346, ve znění dle přílohy.
12/022/2018 smlouvu o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem, IČ 70892822, ve
znění dle přílohy a uděluje souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Speciální ZŠ Skuteč - půdní vestavba a přístavba, ve znění dle přílohy.
13/022/2018 převod
bytových
jednotek
č.
1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,28,30,31,32,33,34, 36,37,38,39,40,42,43,44,45,46 a 47 v domě
čp. 926-929 Družstevní ulice, Skuteč do vlastnictví majitelů práv a povinností
do 28.02.2019, dle podmínek zastupitelstva města ze dne 03.09.1997
a ze dne 13.05.1998.

14/022/2018 směnu pozemkové parcely č. 243/1 o výměře 2352 m², trvalý travní porost,
pozemkové parcely č. 252/1 o výměře 475 m², ostatní plocha – ostatní komunikace,
pozemkové parcely č. 254/6 o výměře 7114 m², trvalý travní porost, pozemkové
parcely č. 255 o výměře 374 m², trvalý travní porost, vše ve vlastnictví města Skuteč
za pozemkovou parcelu č. 90 o výměře 2967 m², trvalý travní porost, pozemkovou
parcelu č. 414 o výměře 2021 m², trvalý travní porost, pozemkovou parcelu č. 423/12
o výměře 4714 m², orná půda, pozemkovou parcelu č. 437/13 o výměře 117 m², orná
půda a pozemkovou parcelu č. 492 o výměře 338 m², ostatní plocha - neplodná půda,
vše nacházející se v katastrálním území Skutíčko, obec Skuteč, s doplatkem výměr
ve výši 25 Kč/m² + 1/2 nákladů, ve znění smlouvy dle přílohy.
15/022/2018 prodej p. p. č. 212/3, o výměře 496 m², zahrada, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
za cenu 300 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené,
ve znění smlouvy dle přílohy.
16/022/2018 prodej nepotřebného majetku z domu čp. 542 Rubešova ulice Skuteč - 2 ks
garážových vrat firmě STAVER s.r.o, Zdislav 38, 538 54 Luže, IČ 3564240 ve znění
smlouvy dle přílohy.
17/022/2018 pořízení změny č. 1 Územního plánu města Skuteč zkráceným postupem na základě
souhlasného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, které žádost kladně posoudilo.
18/022/2018 podání žádosti o dotaci do II. výzvy Ministerstva zemědělství - Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací na odkanalizování
místní části Skutíčko.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
19/022/2018 podání žádosti o dotaci na odkanalizování místní části Lažany, žadatel společnost
Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
Ing. Jana Burešová
08.10.2018
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