Město Skuteč

Výpis z usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
Místo zasedání: Městský úřad Skuteč, jednací sál zastupitelstva města
Termín zasedání: 26. února 2020 od 16:00 hodin
Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka
Zastupitelstvo města schvaluje
01/010/2020 program 10. zasedání Zastupitelstva města Skuteč, dle přílohy.
02/010/2020 členy návrhové komise.
03/010/2020 rozpracování varianty projektu Městské knihovny s parkovacím stáním
dvoupodlažním naproti knihovně.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
04/010/2020 zprávu starosty města Skuteč.
05/010/2020 zápisy z kontrol Finančního výboru zastupitelstva města Skuteč, dle příloh.
06/010/2020 zápisy z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města Skuteč, dle příloh.
Zastupitelstvo města stanovuje
07/010/2020 výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva, členů a předsedů finančního
a kontrolního výboru, bytové a přestupkové komise, dle přílohy.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
08/010/2020 čerpání rozpočtu města za období leden – prosinec 2019, dle přílohy.
09/010/2020 rozpočtové opatření č. 11/2019 v rozpočtu města Skuteč na rok 2019, dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje
10/010/2020 rozpočtové opatření č. 1/2020 v rozpočtu města Skuteč na rok 2020, dle přílohy.
11/010/2020 poskytnutí ručitelského závazku města Skuteč společnosti Městské vodovody
a kanalizace Skuteč, s.r.o., IČ 25940015 za investiční úvěr od společnosti
Česká spořitelna a.s. na projekt Splašková kanalizace Lažany - obec.
12/010/2020 uzavření smlouvy o úvěru č. 0495629109/LCD se společností Česká spořitelna, a.s.,
IČ 45244782 na předfinancování investičních akcí 2020 - 2021, dle přílohy.
13/010/2020 uzavření smlouvy o úvěru č. 0495631129/LCD se společností Česká spořitelna, a.s.,
IČ 45244782 na financování investičních akcí 2020 - 2021, dle přílohy.
14/010/2020 smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Mrákotín,
IČ 60104171, dle přílohy.
15/010/2020 poskytnutí dotací z rozpočtu města Skuteč spolkům a oddílům na pronájem sportovní
haly a zimního stadionu za období leden – červen 2020 ve výši dle přiložené tabulky
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací.
16/010/2020 koupi podílů o velikosti ½ p. p. č. 1120/1 a 1120/4, vše trvalý travní porost,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč od Státního pozemkového úřadu, ve znění smlouvy
dle přílohy.
17/010/2020 nabytí p. p. č. 2452/28 o výměře 1934 m², ostatní plocha - silnice a části p. p. č. 2601/2
o výměře 861 m², ostatní plocha - silnice, včetně úseku silnice III/35829, od UB
1433A034 po hřbitov v délce 342 m, vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč
od Pardubického kraje, IČ 70892822, ve znění smlouvy dle přílohy.

18/010/2020 prodej p. p. č. 2661 o výměře 217 m², ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
19/010/2020 prodej části p. p. č. 2506/2 o výměře 1091 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
20/010/2020 prodej p. p. č. 2452/49 o výměře 14 m², ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
21/010/2020 prodej části p. p. č. 554/1 a části st. p. č. 135 o výměře cca 13 m², k. ú. Zbožnov,
obec Skuteč za cenu dle znaleckého posudku + náklady s prodejem spojené
firmě ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, ve znění budoucí kupní smlouvy dle přílohy.
22/010/2020 prodej části p. p. č. 1731/1 o výměře 83 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Lažany u Skutče, obec Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
23/010/2020 prodej části p. p. č. 119/2 o výměře 1 m², ovocný sad a části p. p. č. 1123/1
o výměře 31 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, vše k. ú. Hněvětice,
obec Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
Zastupitelstvo města neschvaluje
24/010/2020 prodej části p. p. č. 568/19 o výměře 440 m², trvalý travní porost, k. ú. Zbožnov,
obec Skuteč.
25/010/2020 prodej části p. p. č. 373 o výměře cca 30 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Lhota u Sk., obec Skuteč.
4. března 2020
Ing. Jana Burešová

