Město Skuteč
Výpis z usnesení z 27. schůze Rady města Skuteč
konané 30. září 2019 na Městském úřadě Skuteč

Rada města bere na vědomí
01/027/2019 soupis pohledávek města Skuteč k předání a následnému vymáhání
Exekutorskému úřadu, JUDr. Ivo Luhan, Praha 2, dle přílohy.
02/027/2019 termín Májového jarmarku 16. května 2020 a Posvícení 15.–16. srpna 2020.
Rada města schvaluje
03/027/2019 čerpání rezervního fondu Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim,
dle přiložené žádosti.
04/027/2019 čerpání rezervního fondu Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim,
dle přiložené žádosti.
05/027/2019 čerpání rezervního fondu Mateřské školy, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim,
dle přiložené žádosti a následný převod nevyčerpaných finančních prostředků z fondu
rezervního do fondu investičního.
Rada města souhlasí
06/027/2019 s přijetím účelového peněžitého daru pro Školní jídelnu Skuteč, okres Chrudim,
v rámci projektu Obědy pro děti, dle přiložené žádosti.
Rada města schvaluje
07/027/2019 dohodu o zajištění pouťových atrakcí na jarmarcích v roce 2020, dle přílohy.
08/027/2019 rozpočtové opatření č. 7/2019 v rozpočtu města Skuteč na rok 2019, dle přílohy
09/027/2019 smlouvu o dílo na akci Zhotovení projektové dokumentace stavby Novostavba
městské knihovny Skuteč s vítězným uchazečem Projekt Point Green, s.r.o.,
IČ 29201691, ve znění dle přílohy.
10/027/2019 objednávku opravy chodníku v ulici Havlíčkova u fyzické osoby Zdeněk Hrubeš,
IČ 72890487, ve znění dle přílohy.
11/027/2019 objednávku na zhotovení zpevněných ploch pod střídačkami na zimním stadionu,
u společnosti Staver, s.r.o., IČ 03564240, ve znění dle přílohy.
12/027/2019 objednávku renovace střídaček ze zimního stadionu, u společnosti
PVK Steel Centrum s.r.o., IČ 02495848, ve znění dle přílohy.
13/027/2019 záměr pachtu p. p. č. 1177 o výměře 824 m², ostatní plocha – neplodná půda
a p. p. č. 1178 o výměře 15671 m², orná půda, vše nacházející se v k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, na dobu neurčitou za cenu minimálně 1.500 Kč/ha/rok, dle přílohy.
14/027/2019 záměr směny části p. p. č. 747/2 o výměře 43 m², ostatní plocha – ostatní komunikace
a části p. p. č. 747/1 o výměře 8 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, ve vlastnictví
města Skuteč za část p. p. č. 501 o výměře 9 m², zahrada, nacházející
se v k. ú. Zbožnov, obec Skuteč. Směna s doplatkem výměr za cenu 35 Kč/m²
+ platná sazba DPH + podílení se na nákladech se směnou spojených, dle přílohy.
15/027/2019 záměr prodeje části p. p. č. 319/1 výměře cca 14 m², zahrada, nacházející
se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu dle znaleckého posudku + náklady
s prodejem spojené, dle přílohy.
16/027/2019 podání žádosti na koupi podílu o velikosti 1/2 p. p. č. 1120/1 a p. p. č. 1120/4,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč na Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husenická 1024/11a.
17/027/2019 objednávku zásahových oděvů u dodavatele: Jiří Javůrek, IČ 45516456, dle přílohy.
Ing. Jana Burešová
2. října 2019

