Město Skuteč
Výpis z usnesení z 33. schůze Rady města Skuteč
konané 2. prosince 2019 na Městském úřadě Skuteč

Rada města bere na vědomí
01/033/2019 dopis č. j. SK/4577/2019 Ministerstva zemědělství doručený dne 22.11.2019
ohledně splaškové kanalizace Skutíčko včetně domovních přípojek, dle přílohy.
02/033/2019 dopis doručený na podatelnu města Skuteč dne 25.11.2019 s č. j. SK/4607/2019,
dle přílohy.
Rada města schvaluje
03/033/2019 navýšení ceny za ubytování a stravu uživatelů v SeniorCentru Skuteč od 01.01.2020,
dle přílohy.
04/033/2019 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Polohovací pečovatelská
lůžka pro SeniorCentrum Skuteč na základě zprávy hodnotící komise, ve znění
dle přílohy.
05/033/2019 převedení finančních prostředků Základní školy a mateřské školy Žďárec u Skutče,
okres Chrudim z fondu rezervního do fondu investičního, dle přiložené žádosti.
06/033/2019 odpisový plán Základní umělecké školy Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim,
na rok 2020, dle přílohy.
07/033/2019 v souladu s platnou legislativou pololetní odměny ředitelů škol a školských zařízení
zřízených městem Skuteč, dle přílohy.
08/033/2019 snížení příspěvku na provoz na rok 2019 Základní škole, Skuteč, Smetanova 204,
okres Chrudim, IČ 75016028.
09/033/2019 snížení příspěvku na provoz na rok 2019 Základní škole, Skuteč, Komenského 150,
okres Chrudim, IČ 75016346.
10/033/2019 podání žádosti o dotaci přes MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
na projekt Komunitní centrum Štěpánov - II. etapa do 10. výzvy IROP
– Komunitní centra, infrastruktura sociálních služeb.
11/033/2019 smlouvu o poskytnutí dotace na restaurování vchodových dveří ve Zbožnově č. p. 26
s Pardubickým krajem, IČ 70892822, ve znění dle přílohy.
12/033/2019 dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 29/1-1/2018 z 06.02.2018 části nebytových
prostor s Ministerstvem vnitra, IČ 00007064, ve znění dle přílohy.
13/033/2019 objednávku u společnosti ČÁP CZ s.r.o., IČ 28761928 na provedení výkopových prací
na přeložce vodovodního řádu v obci Štěpánov, ve znění dle přílohy.
14/033/2019 ceník ubytování rekreační chaty Nové Hrady - Roudná, dle přílohy.
15/033/2019 odpis nepotřebného dlouhodobého majetku města Skuteč, dle příloh.
16/033/2019 dodatek č. 5 ke smlouvě z 15.12.2016 o nájmu nebytových prostor v čp. 914 a 946
a garáže Smetanova ul. Skuteč na rok 2019 s příspěvkovou organizací
SeniorCentrum Skuteč, Smetanova 946, IČ 75016541, ve znění dle přílohy.
17/033/2019 dodatek č. 6 ke smlouvě z 15.12.2016 o nájmu nebytových prostor v čp. 914 a 946
a garáže Smetanova ul. Skuteč na rok 2020 s příspěvkovou organizací
SeniorCentrum Skuteč, Smetanova 946, IČ 75016541, ve znění dle přílohy.
18/033/2019 záměr prodeje části p. p. č. 2506/2 o výměře 1091 m², ostatní plocha – ostatní
komunikace, nacházející se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 25 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem spojené, dle přílohy.

19/033/2019 záměr prodeje p. p. č. 2661 o výměře 217 m², ostatní plocha – jiná plocha, nacházející
se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 150 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené.
20/033/2019 nájem stánku na občerstvení umístěného v letním sportovním areálu, na rok 2020,
ve znění smlouvy dle přílohy.
21/033/2019 smlouvu o právu provést stavbu na p. p. č. 758/2, k. ú. Žďárec u Sk., obec Skuteč,
dle přílohy.
22/033/2019 čerpání rezervního fondu Mateřské školy, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim,
dle přiložené žádosti.
Rada města revokuje
23/033/2019 usnesení č. 01/028/2019 ze 14. října 2019.
Rada města schvaluje
24/033/2019 přesun prostředků z rezervního fondu Školní jídelny, Skuteč, okres Chrudim
do investičního fondu a jeho následné čerpání na nákup ventilátoru DVJ-A450-9,
dle přílohy.
25/033/2019 příkazní smlouvu č. SML-Z-M-16-380 na poskytování služeb k projektu
Modernizace infrastruktury Základní školy Komenského ve Skutči se společností
Deregio Tender, s.r.o., Brno, IČ 02122855, ve znění dle přílohy.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
26/033/2019 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s účinností od 01.01.2020, dle přílohy.
27/033/2019 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vzniklých
na katastrálním území města Skuteč s účinnosti od 01.01.2020, ve znění dle přílohy.
28/033/2019 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku ze psů s účinností
od 01.01.2020, ve znění dle přílohy.
29/033/2019 rozpočtové opatření č. 10/2019 v rozpočtu města Skuteč na rok 2019, dle přílohy.
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