Město Skuteč
Výpis z usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
Místo zasedání:
Termín zasedání:

Městský úřad Skuteč, jednací sál zastupitelstva města
5. června 2017

Zastupitelstvo města schvaluje
01/014/2017 členy návrhové komise.
02/014/2017 program 14. zasedání Zastupitelstva města Skuteč.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
03/014/2017 zprávu starosty města Skuteč.
04/014/2017 zápisy z kontrol Finančního výboru zastupitelstva města Skuteč, dle příloh.
05/014/2017 zápisy z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města Skuteč, dle příloh.
06/014/2017 zprávu o hospodaření společnosti Městská sportoviště Skuteč, s.r.o., IČ 26013771,
dle přílohy.
07/014/2017 zprávu o hospodaření společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.,
IČ 25940015, dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje
08/014/2017 poskytnutí ručitelského závazku města Skuteč společnosti Městské vodovody
a
kanalizace
Skuteč
s.r.o.,
se
sídlem
Palackého
náměstí
133,
539 73 Skuteč, IČ 25940015 za kontokorentní úvěr od společnosti
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782 ve
výši 2.000.000 Kč a za investiční úvěr od společnosti Česká spořitelna a.s.,
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782 ve výši 12.000.000 Kč.
09/014/2017 čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - duben 2017, dle přílohy.
10/014/2017 závěrečný účet města Skuteč za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2016 ve znění dle přílohy a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
11/014/2017 střednědobý výhled rozpočtu města Skuteč na období 2018 - 2020, dle přílohy.
12/014/2017 účetní závěrku města Skuteč za účetní období 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016,
včetně výsledku hospodaření města za rok 2016, ve znění dle přílohy.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
13/014/2017 rozpočtové opatření č. 2/2017 v rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje
14/014/2017 rozpočtové opatření č. 3/2017 v rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.
15/014/2017 smlouvu o úvěru č. 0317083449 na úvěrovou částku 20.000.000 Kč se společností
Česká spořitelna, a.s., Praha, IČ 45244752, ve znění dle přílohy.
16/014/2017 poskytnutí dotací z rozpočtu města Skuteč dle návrhu v příloze.
17/014/2017 poskytnutí finanční dotace církevní právnické osobě Římskokatolická farnost
– děkanství Skuteč, IČ 601103086 ve výši 300.000 Kč na I. etapu výmalby kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči a doplnění rozpočtového opatření č. 3/2017
o výdajovou částku 300.000 Kč z položky rezerva v rozpočtu města.
18/014/2017 poskytnutí finanční dotace spolku Junák - český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z.s.,
Skuteč, IČ 15054179 ve výši 160.000 Kč na opravu střech objektů na tábořišti
Čachnov.
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19/014/2017 poskytnutí finanční dotace církevní právnické osobě Římskokatolická farnost
- děkanství Skuteč, IČ 60103086 ve výši 100.000 Kč na opravu nemovité kulturní
památky kostela sv. Václava v Lažanech.
20/014/2017 darovací smlouvu mezi Městem Skuteč a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 na částku 100.000 Kč, určenou
na organizaci 15. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, ve znění
dle přílohy.
21/014/2017 darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši 80.000 Kč na zvýšení kvality
služeb pro klienty veřejné správy s Městem Chrudim, IČ 00270211, ve znění
dle přílohy.
22/014/2017 převod práv a povinností k bytu č. 23, Družstevní, č. p. 927, Skuteč na žádost
nájemců na budoucího kupujícího.
23/014/2017 koupi části st. p. č. 664 o výměře 18 m², ostatní plocha - jiná plocha, k. ú Skuteč,
obec Skuteč za cenu 100 Kč/m² + náklady s prodejem spojené + platná sazba DPH,
ve znění smlouvy dle přílohy.
24/014/2017 prodej části p. p. č. 334/1, o výměře 114 m², ostatní plocha - jiná plocha,
k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč za cenu 35 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
25/014/2017 prodej části p. p. č. 334/1, o výměře 115 m², ostatní plocha - jiná plocha,
k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč za cenu 35 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
26/014/2017 budoucí kupní smlouvu na prodej p. p. č. 1068/9, o výměře 418 m², orná půda,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 150 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené ve znění smlouvy dle přílohy.
27/014/2017 budoucí kupní smlouvu na prodej p. p. č. 1068/8, o výměře 249 m², orná půda,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 150 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené ve znění smlouvy dle přílohy.
Zastupitelstvo města neschvaluje
28/014/2017 prodej části p. p. č. 2518/1, o výměře 35 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
29/014/2017 prodej p. p. č. 2289/1 o výměře 161 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
Zastupitelstvo města schvaluje
30/014/2017 revokaci usnesení Zastupitelstva města Skuteč č. 17/013/2017 ze dne 06. 03. 2017.
31/014/2017 podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva
č. 74 - Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center.
32/014/2017 podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva
č. 28 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.,
na modernizaci a nové informační systémy Městského úřadu Skuteč.
33/014/2017 podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva
- Sociální bydlení (SVL) II., na rekonstrukci bytového domu č. p. 317, Skuteč.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
34/014/2017 zprávu o hodnocení 14. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč,
který proběhl v období 12. 3. – 7. 5. 2017, dle přílohy.
Zapsala Ing. Jana Burešová.
Dne 12. 06. 2017.
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