Město Skuteč

Výpis z usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
Místo zasedání:
Termín zasedání:

Městský úřad Skuteč, jednací sál zastupitelstva města
24. června 2019 od 16:00 hodin

Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka.
Zastupitelstvo města schvaluje
01/006/2019 program 6. zasedání Zastupitelstva města Skuteč.
02/006/2019 členy návrhové komise.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
03/006/2019 zprávu starosty města Skuteč.
Zastupitelstvo města jmenuje
04/006/2019 do funkce vrchního strážníka Městské policie Skuteč od 01.07.2019
prap. Tomáše Brokla.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
05/006/2019 prohlášení o mlčenlivosti na ochranu osobních údajů, dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje
06/006/2019 vzor prohlášení o mlčenlivosti na ochranu osobních údajů, dle přílohy.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
07/006/2019 Zprávu o hospodaření za rok 2018 společnosti Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.,
IČ 26013771, dle přílohy.
08/006/2019 Zprávu o hospodaření za rok 2018 společnosti Městské vodovody a kanalizace
Skuteč s.r.o., IČ 25940015, dle přílohy.
09/006/2019 Výroční zprávu za rok 2018 příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč,
IČ 75016541, dle přílohy.
10/006/2019 Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Skutečsko-Ležáky, IČ 69175179, dle příloh.
Zastupitelstvo města schvaluje
11/006/2019 stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Skutečsko-Ležáky, IČ 69175179,
dle přílohy.
Zastupitelstvo města souhlasí
12/006/2019 s navázáním spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování ÚV ČR formou vstupu
do Vzdálené dílčí podpory pro oblast vzdělávání.
13/006/2019 s podáním žádosti o podporu do výzvy Inkluzivní vzdělávání v SVL II a dalšími kroky
v rámci přípravy Projektu pro školy, dle přílohy.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
14/006/2019 zápisy z kontrol Finančního výboru zastupitelstva města, dle příloh.
15/006/2019 zápisy z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města, dle příloh.
16/006/2019 čerpání rozpočtu města za období leden – květen 2019, dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje
17/006/2019 účetní závěrku města Skuteč za účetní období 2018 sestavenou k 31.12.2018, včetně
výsledku hospodaření, ve znění dle přílohy.

18/006/2019 závěrečný účet města Skuteč za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2018 ve znění dle přílohy a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
19/006/2019 rozpočtové opatření č. 4/2019 ke schválenému rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.
20/006/2019 poskytnutí dotací z rozpočtu města Skuteč ve výši dle přiložené tabulky a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
21/006/2019 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.
22/006/2019 koupi st. p. č. 2420 o výměře 5 m², zastavěná plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
za cenu 1.000 Kč/m² + náklady s koupí spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
23/006/2019 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.
24/006/2019 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.
25/006/2019 prodej 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 k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč,
za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 32.660 Kč včetně DPH + náklady
s prodejem spojené, Povodí Labe s. p., Hradec Králové, ve znění smlouvy dle přílohy.
Zastupitelstvo města neschvaluje
26/006/2019 prodej p. p. č. 241/12 o výměře 2678 m², trvalý travní porost, p. p. č. 241/14 o výměře
445 m², trvalý travní porost, p. p. č. 241/17 o výměře 714 m², ostatní plocha - jiná
plocha, p. p. č. 698/2 o výměře 1283 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, vše
k. ú. Štěpánov u Skutče, obec Skuteč.
27/006/2019 prodej části p. p. č. 2452/12 o výměře cca 55 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
28/006/2019 smlouvu o dílo na projekt Objekt sociálního bydlení v ulici Boženy Němcové ve Skutči
s vítězným uchazečem Lerson s.r.o., Hradec Králové, IČ 02145740, ve znění
dle přílohy.
29/006/2019 smlouvu o dílo na akci Revitalizace zimního stadionu Skuteč - strojovna chlazení
a ledová plocha se společností Energo Choceň, s.r.o., IČ 25932420, dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje
30/006/2019 podání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR o poskytnutí dotace na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky CAS pro jednotku JPO II Skuteč, dle přílohy.
31/006/2019 přijímání žádostí o finanční podporu na zajištění pitné vody (zhotovení vrtu, studny)
pro rodinné domy trvale obydlené ve Skutči a místních částech Skutče, za podmínek
dle přílohy.
2. července 2019
Ing. Jana Burešová

2

