q Jednou ze dvou dokončených největších investic roku 2020 je přístavba MŠ Poršova.

INVESTICE LOŇSKÉHO ROKU S VÝHLEDEM NA ROK 2021
Mateřská škola Poršova

V roce 2020 byla dokončena výstavba dvoupodlažní přístavby MŠ
Poršova. V objektu vznikla dvě samostatná oddělení, z nichž každé má svoji denní místnost s prostorem lehárny a skladem lůžek,
umývárnu s WC a šatnu dětí. V přízemí je umístěna výdejna jídla,
spojená se všemi podlažími výtahem. Celý objekt MŠ Poršova se
stal bezbariérovým a je postaven v energeticky pasívním standardu. Na střeše jsou umístěny fotovoltaické panely. Investici s celkovými náklady 22,89 mil. Kč realizovala firma Viktorstav s.r.o.
Chrudim. Získaná dotace činila cca 11 mil. Kč. Budova na Komenského náměstí, kterou donedávna MŠ Poršova využívala, byla
od 2. prosince pronajata Speciální základní škole Skuteč.

bersko, Chrastecko. Celkové náklady na tuto investici dosáhly
11,455 mil. Kč

Nová výstavba domů a bytů

Po zbourání staticky nevyhovujícího objektu v ul. B. Němcové
chce město v r. 2021 vypsat nové výběrové řízení podle upravené
projektové dokumentace, na výstavbu nového bytového domu.
Na lokalitu pod ulicí Havlíčkova (mezi garážemi a hřbitovem) byla
firmou LAPLAN zpracována studie urbanistického využití. V současnosti se připravuje výběrové řízení na projektovou dokumentaci
shora uvedeného bytového domu a dokumentace pro zasíťování
lokality určené k výstavbě.

Veřejné WC

Původně bylo naplánováno zakoupení a instalace tzv. mobilního
WC v ulici Tylova. Na investici měl výraznou měrou přispět Pardubický kraj. Kvůli „koronakrizi“ však Pardubický kraj dotace
do této oblasti zrušil a nákup by tak byl velmi neekonomický. Proto
se město rozhodlo vybudovat veřejné WC na vlastní náklady, a to
rovněž v Tylově ulici, na místě, kde před lety fungovaly. Přestavbu
v první fázi zajišťovali zaměstnanci technické čety MěÚ. Následně
byla na rekonstrukci vnitřních prostor najata firma Unistav Chrast.

tí je i výstavba nového výtahu. Práce na projektu, jehož součástí
bude modernizace učebny IT, nová učebna fyziky a chemie, rekonstrukce WC a nový výtah k zajištění bezbariérovosti, byly zahájeny
v říjnu. Tato část investice (stavební práce), s náklady dosahujícími
3,4 mil. Kč, má být dokončena v červenci 2021. Realizuje ji stavební firma Viktorstav s.r.o. Chrudim. Celkové náklady projektu
se pohybují ve výši cca 5 mil. Kč s tím, že v této částce je zahrnuta i část vybavení, které se bude objednávat v průběhu stavby
v 1. polovině roku 2021.

Městské muzeum

Existence Městského muzea ve Skutči se datuje do roku 1910.
V objektu v Rybičkově ulici čp. 364 však sídlí od roku 1954.
Podmínky v domě, v němž tvořil a zemřel hudební skladatel
V. Novák, se v roce 2020 výrazně zlepšily výměnou oken. Ta stará,
špaletová nahradila okna nová, dřevěná a zdvojená. V objektu došlo i na stavební úpravy stropu nad schodištěm a stěny v přízemí.
Opravou prošla také sloupová kachlová kamna a podlaha pod nimi
v Památníku V. Nováka. Celkové náklady jsou vyčísleny částkou
941 600 Kč.

Projekt ZŠ Komenského

Po třech letech od podání první žádosti na projekt Rekonstrukce
přírodovědných učeben ZŠ Komenského Skuteč se v roce 2020
podařilo získat dotaci (4,9 mil. Kč) na tento projekt, jehož součás-

Komunitní centrum
Štěpánov

Nejen obyvatelé místní části
Štěpánov mohou od listopadu 2020 využívat zcela nový
objekt – komunitní centrum.
S využitím dotace ve výši
2,316 mil. Kč vyrostl na místní návsi zcela nový objekt,
který disponuje společenskou
místností, sálem a hygienickým zázemím pro personál
i veřejnost. Žádost o dotaci
byla podána prostřednictvím
MAS Skutečsko, Košum-

Sociální byt ve Sportu

Nový sociální byt ve Skutči vznikl rozdělením a stavebními
úpravami bytu o původní velikosti 4+1 ve druhém nadpodlažním
poschodí domu čp. 377 na Palackého náměstí. Celkové náklady
stavebních úprav činily 893 tis. Kč. Z větší části byly tyto náklady
pokryty z dotace MAS Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko.

Špitálek

q Lokalita určená k výstavbě bytového domu a RD

Úspěch v podobě přiznané dotace ve výši 4,7 mil. Kč město
Skuteč zaznamenalo v roce 2020 také v případě projektu na přestavbu Špitálku. 			
dokončení na straně 2
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V jeho přízemí by po rekonstrukci měl vzniknout denní stacionář.
V prvním patře by ve spolupráci s Pardubickým krajem měly být
zřízeny odborné poradny, jako např. speciálně pedagogické centrum.

Chodníky v Havlíčkově ulici

Po kratším úseku chodníku za prodejnou COOP Diskont byla
v polovině listopadu 2020 zahájena a v prosinci dokončena výstavba chodníku v další části Havlíčkovy ulice. Investici v hodnotě
1,2 mil. Kč zajistila firma PP-Group.cz s.r.o. Proseč.

V lednu 2021 bude vypsáno výběrové řízení s tím, že realizace
rekonstrukce budovy je naplánována na květen 2021 – květen
2022.

Kruhové objezdy

Kruhový objezd u společnosti Botas je v majetku Správy a údržby
silnic Pardubického kraje. Na své náklady ho město Skuteč v roce
2020 upravilo navezením kamene a osázením skalničkami.
Velmi nadějně se v roce 2021 jeví i realizace výstavby okružní
křižovatky II/306 a II/358 na obchvatové komunikaci ve směru
na Prosetín. Generálním projektantem, je firma PRODIN a.s. Bezpečnost je pro město prioritou, a tak bude situace nejen pro chodce
mnohem příjemnější a bezpečnější. Aktuálně se jedná s majiteli
dotčených pozemků a věříme v brzkou realizaci.

Chodník Žďárec – II. etapa

Cyklostezka

O realizaci cyklostezky ze Skutče do Předhradí usiluje město již
dlouhou dobu. Projekčně je akce připravena, na úseku od Skutče až
na konec Lažan zbývá zajistit souhlas s budoucím výkupem částí
dvou pozemků. Pokud tito vlastníci (Praha, Hradec nad Moravicí)
na nabídku města nepřistoupí, bude zřejmě město žádat o vyvlastnění potřebné části těchto pozemků.

Díky tomu, že Státnímu fondu dopravní infrastruktury byly
dodatečně navýšeny finanční prostředky, byla žádost města o podporu výstavby II. etapy chodníku ve Žďárci u Skutče v červenci
2020 zařazena do programu. V říjnu proběhlo výběrové řízení, realizace je naplánována na srpen – listopad 2021. Dotace by měla
dosáhnout 85 % uznatelných nákladů. Výstavba chodníku bude
navazovat na dokončení investice ČEZ Distribuce, která bude
ve Žďárci provádět rekonstrukci rozvodů NN.

Revitalizace vnitrobloků ČSA

Na rok 2021 je naplánována realizace I. etapy revitalizace tzv. vnitrobloků (prostoru mezi bytovými domy) v ulici ČSA. Na přípravách této investice se pracuje už od roku 2019. Zhotovitelem bude
firma PP-Group.cz s.r.o. Investice představuje částku 11,9 mil.
Kč, výše dotace od Státního fondu podpory investic činí necelých
6 mil. Kč.

Kanalizace Skutíčko

Na akci Splašková kanalizace Skutíčko, jejíž realizace dosud probíhá, Ministerstva zemědělství ČR přidělilo dotaci ve výši cca 7,3
mil. Kč. Celkové náklady, včetně tlakové kanalizace a veřejné části
přípojek, dosáhnou 23 mil. Kč bez DPH. V případě místní části
Skutíčko nejsou investorem Městské vodovody a kanalizace s.r.o.
Skuteč, ale město Skuteč.

Výsadba stromů

V listopadu se uskutečnila výsadba stromů podél cesty od rybníka pod skutečským hřbitovem ve směru na Zbožnov. Na nákup
stromů byla využita dotace od Nadace Partnerství. Kvůli pandemii
koronaviru nebylo možné realizovat akci se zapojením veřejnosti,
což by se ale mohlo podařit v budoucnu. Je již vytipována nová
lokalita – cesta ze Žďárce k areálu bývalého Velamosu. Pokud se
vše podaří, vznikla by příjemná trasa krásnou přírodou propojující
dvě naše místní části: Zbožnov a Žďárec.

Trafostanice u zimního stadionu

V říjnu 2020 byla pořízena a k zimnímu stadionu instalována nová
trafostanice. Pořizovací náklady činily cca 1,77 mil. Kč. Díky
nové distribuční smlouvě a nižším sazbám by se nyní mělo ročně
ušetřit na energiích až 400 tis. Kč.

Další připravené projekty

V současné době se dokončuje zhotovení projektové dokumentace
na výstavbu nové městské knihovny a již máme k dispozici projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy ZUŠ, kde bylo vydáno
stavební povolení. Nyní se čeká na vyhlášení vhodných dotačních
titulů. Rovněž se zpracovává studie na novou budovu pro zázemí technické čety města Skuteč na dvoře městského úřadu, včetně
garážových stání.

Informační panel

Rekonstrukce WC U Jonáše

Restaurace U Jonáše se nachází v objektu města Skuteč, které
v jarních měsících zainvestovalo rekonstrukci sociálního zařízení
pro veřejnost. Za částku cca 131 tis. Kč se podařila kompletní výměna rozvodů, obkladů, dlažeb i zařizovacích předmětů.

Parkovací plocha u ZUŠ

Naproti ZUŠ V. Nováka, u ústí Husovy ulice, vznikla nová parkovací plocha. Stejně jako v případě parkování naproti knihovně
nebo u ZŠ speciální, je plocha pouze pokryta štěrkem s prachem.

Oprava místních komunikací

V prosinci 2020 podalo město žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj na opravu místních komunikací. Vzhledem k tomu,
že je třeba v roce 2021 počítat s dokončením terénních úprav
a opravou komunikací po vybudování kanalizace v Lažanech, zahrnuli jsme do této žádosti právě komunikaci v této místní části.
Celkový objem žádosti je téměř 4 mil. Kč s tím, že bychom mohli
získat až 70 % v podobě dotace.

V květnu 2020 byl v horní části Palackého náměstí, u autobusové zastávky,
instalován
informační panel. Je v majetku
Mikroregionu Skutečsko-Ležáky, který na jeho pořízení získal dotaci. Po skončení doby
udržitelnosti bude převeden
do majetku města. Jak jste si již
určitě všimli, panel „promítá“
aktuální pozvánky, ale najít si
na něm můžete i informace a zajímavostí z jednotlivých obcí.
Panel nabízí i omezený přístup
na internet (weby obcí, dopravní
spojení, atd). Celkové náklady
činily cca 400.000 Kč, s tím, že
90 % tvořila dotace a 10 % spoluúčast mikroregionu.

MěVaK Skuteč s.r.o.
investice v roce 2020
V roce 2020 byl provoz společnosti Městské vodovody
a kanalizace Skuteč s.r.o. zasažen koronavirovou krizí. Při první
i druhé vlně epidemie byli pracovníci provozu rozděleni do menších skupin tak, aby nepřišli do kontaktu s ostatními kolegy.
Zajištění běžných oprav, bezproblémové dodávky pitné vody
a čištění vod odpadních zůstalo naší hlavní prioritou.
Přes veškeré komplikace společnost opět investovala do
vodárenské infrastruktury nemalé finanční prostředky. Nejrozsáhlejší akcí roku byla výstavba projektu „Splašková kanalizace
Lažany – obec“. Stavba bude dokončena firmou PP-Group.cz,
s.r.o. na jaře roku 2021. Celkové náklady stavby dosáhnou výše
12.220.686 Kč. V průběhu výstavby kanalizace MěVaK podaly
žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství, kde byla v programu č. 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení
kanalizací pro veřejnou potřebu v prosinci poskytnuta dotace
ve výši 5.264.000 Kč.
dokončení na straně 3
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Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 58
konané 23.11.2020 na MěÚ Skuteč
Rada města
bere na vědomí:
01/58/2020
čerpání rozpočtu města za období leden – říjen 2020.
02/58/2020
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2020.
03/58/2020
dopis č.j. SK/4770/2020 doručený na podatelnu MěÚ Skuteč
09.11.2020.
04/58/2020
nabídku umístění samoobslužné
schránky AlzaBox společnosti
Alza.cz a.s.
Rada města schvaluje:
05/58/2020
termíny jarmarků v roce 2021:
Májový
farmářský
jarmark
15.05.2021 a Posvícení 14.15.08.2021.
6/58/2020
dohodu o zajištění pouťových
atrakcí v roce 2021.
7/58/2020
změnu nájemní smlouvy na byt
č. 34 v č. p. 917, ulice Družstevní, Skuteč.
8/58/2020
dohodu o ukončení nájmu
bytu č. 24 v ulici Družstevní
č. p. 916, Skuteč, k 31.01.2021.
9/58/2020
podmínky nájmu bytu č. 24
v domě č. p. 916 v ulici Družstevní, Skuteč.
10/58/2020
nájem bytu č. 1 v č. p. 931,
ulice Boženy Němcové, Skuteč,
dle přílohy a ukládá s nájemcem
uzavřít nájemní smlouvu.
11/58/2020
nájem bytu č. 27 v č. p. 971, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy a ukládá s nájemcem uzavřít
nájemní smlouvu.
12/58/2020
dohodu o ukončení nájmu části
pozemku p. p. č. 1923/7, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč.
13/58/2020
schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu pozemků č.
15154/2020 se Zemědělským
družstvem Zderaz.
14/58/2020
dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor a pozemků
ze dne 23.04.2013 s Městskými
sportovišti Skuteč.
15/58/2020
dodatek č. 7 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.
16/58/2020
dodatek č. 8 ke smlouvě
z 15.12.2016 o nájmu nebytových prostor v čp. 914 a 946
a garáže Smetanova ul. Skuteč
na rok 2021 s příspěvkovou organizací SeniorCentrum Skuteč,
Smetanova 946.
17/58/2020
pacht části p. p. č. 1096/1 o výměře 380 m2, ovocný sad, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč, pacht části
p. p. č. 1096/1 o výměře 380
m2, ovocný sad, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč.
18/58/2020
pacht části p. p. č. 1093/1 o výměře 490 m2, ovocný sad, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč.
19/58/2020
pacht části p. p. č. 1093/1 o výměře 110 m2, ovocný sad, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč.
20/58/2020
pacht části p. p. č. 112/1 o výměře 70 m2, zahrada, k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
21/58/2020
výpůjčku č. p. 50 a p. p. č. 527,
k. ú. Lažany u Skutče, obec Skuteč, na rok 2021, se SDH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů Lažan.
22/58/2020
nájem prostor určených k podnikání na letním koupališti ve Skutči pro firmu Dvořáková s. r. o.

23/58/2020
nájem stánku na občerstvení
umístěného v letním sportovním
areálu na rok 2021.
24/58/2020
nájem části p. p. č. 396/1 o výměře 20 m2, ostatní plocha - jiná
plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
25/58/2020
zřízení
věcných
břemen
na p. p. č. 222/5, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč ve prospěch firmy
ČEZ Distribuce a. s. Děčín.
26/58/2020
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2542, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč ve prospěch Ministerstva vnitra ČR, Praha.
27/58/2020
zřízení věcného břemene na st.
p. č. 609 a 610, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč ve prospěch firmy
ČEZ Distribuce a. s. Děčín.
28/58/2020
zřízení bezúplatného věcného
břemene osobní služebnosti
na p. p. č. 2543/22 o výměře
73 m2, ostatní plocha - ostatní
komunikace s Pardubickým krajem, ve prospěch města Skuteč.
29/58/2020
záměr směny části p. p. č.
1083/57 o výměře cca 550
m2, ostatní plocha – manipulační
plocha, části p. p č. 1083/46
o výměře cca 80 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace,
vše ve vlastnictví města, za část
p. p. č. 1083/11 o výměře
cca 55 m2, trvalý travní porost,
ve vlastnictví firmy VMAL s. r.
o., Skuteč, Žďárec u Sk. 69, vše
nacházející se v k. ú. Hněvětice,
obec Skuteč.
30/58/2020
ceník nájmů obecních domů
na místních částech, s platností
od 01.01.2021.
31/58/2020
neuplatnění inflačního navýšení
nájemného nájemcům nebytových prostor na rok 2021.
32/58/2020
odpis nepotřebného dlouhodobého majetku.
33/58/2020
zajištění udržitelnosti projektu
Kompostéry pro Skuteč dle cenové nabídky z 12.11.2020 společnosti Agentura ValFia, s.r.o.
34/58/2020
objednávku č. 2020/O/00323
na nákup herních prvků - dětská
hřiště s firmou Hřiště 8D s. r .o.
Brno.
35/58/2020
objednávku dle cenové nabídky
z 18.11.2020 s firmou David
Kroužil FO na akci Svahování
spadlé kamenné zdi – Štěpánov.
36/58/2020
objednávku dle cenové nabídky
z 2.11.2020 s firmou DS Teplo
s.r.o. na akci Oprava UT v bytě
č. 1 v domě č.p. 375 - Palackého náměstí.
37/58/2020
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací
do programu Podpora rozvoje
regionů 2021 Ministerstva pro
místní rozvoj.
38/58/2020
zpracování územní studie na lokalitu ve Zhoři Zs30 dle cenové nabídky Ing. arch. Roberta
Chládka, Jižní 870, Hradec Králové z 16.11.2020.
39/58/2020
zpracování Strategického plánu
rozvoje sportu ve Skutči dle cenové nabídky společnosti AQE
advisors, a.s., z 18.11.2020.
40/58/2020
plán inventur města Skuteč
na rok 2020.
Rada města doporučuje
zastupitelstvu schválit:
41/58/2020
koupi p. p. č. 222/5 o výměře
53 m2, ostatní plocha - manipulační plocha, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč od firmy ČEZ Distribuce,
a. s. Děčín.
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Při příležitosti výstavby splaškové kanalizace byly v Lažanech
opraveny vodovodní řady s nákladem 343.970 Kč a stoky v havarijním stavu, které slouží k odvedení dešťových vod s nákladem 688.206 Kč.
Na podzim byl opraven vodovodní řad ve Skutči v ulici Husova
za 703.099 Kč. Během noční odstávky pitné vody došlo k výměně několika strategických vodovodních uzávěrů.
V místní části V Lázních byla provedena výměna čerpadel
u domovních čerpacích stanic i u centrální čerpací stanice s nákladem 245.146 Kč. V dané lokalitě proběhla kouřová zkouška
kanalizace, díky níž dokážeme snížit náklady na provoz čerpací
stanice.
V závěru roku bylo na čistírně odpadních vod instalováno firmou Technoaqua s.r.o. měření objemu vody na přepadu z dešťové zdrže s nákladem 234.920 Kč. Veronika Rounová, DiS.

q Jednou z investic společnosti MěVAK Skuteč s.r.o. byla oprava
vodovodního řadu v Husově ulici.

Strategie je hotova. A co dál?
Listopad a prosinec byly zásadními měsíci při zpracování
strategie. Zastupitelé v prosinci schválili strategii dalšího
rozvoje města do roku 2026.
Na přípravě strategie se pracovalo větší část loňského
roku. Proběhlo několik diskuzí
na různá témata u kulatých stolů a realizoval se průzkum mezi
obyvatelstvem. Ověřovala se
celková spokojenost s životem
ve městě, postoje k rozvoji
města a zjišťoval se názor občanů na vizi města. Detailním

zkoumáním současného stavu
města a průzkumem mezi obyvatelstvem byly získány signály a argumenty pro návrh cílů
a projektů. Výstupy byly konzultovány se zastupiteli, ochota
některých opakovaně procházet desítky stránek dokumentu
si zaslouží ocenění. Pokud se
podaří splnit vše, co je vloženo
do strategie, bude to stát za to.
Pavel Franěk
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Cena vodného a stočného
na rok 2021
Vodné
53,63 + 5,36 = 58,99 Kč
Stočné 31,44 + 3,14 = 34,58 Kč
--------------------------------------------------------Celkem
93,57 Kč

Spolu to zvládneme!

Rok 2020 byl ve všech směrech
výjimečný. Začal jako každý jiný,
jen s prvními informacemi o neznámém viru kdesi daleko v Asii.
Takových ale bylo a nikdy se nedostaly tak blízko k nám, abychom
se nějak nechali vyrušit ze svých
zaběhlých kolejí.

Únor. No sice už to není jen vzdálená Čína, ale Itálie. Stále však dost
kilometrů od nás. Sice začínáme
být pozorní, ale nás se to přece
netýká. Pro každý případ připravujeme první krizové scénáře. Coby
kdyby.
Březen, duben. O jé. To nebude
jen tak. Krizové scénáře získávají
pevné obrysy. Co se stane, když
onemocní klienti? Kolik jich tak
může být? Pomohou nám nemocnice? Jak se vlastně používají ty
ochranné pláště a kombinézy?
A štíty? Vždyť my vlastně žádné
nemáme, kde je rychle vzít. Objednáváme zásoby roušek, rukavic
a dalších pomůcek. Na trhu ale téměř nic není. A ceny letí nahoru.
První zaměstnanci v karanténách.
Je jasné, že nemocnice nám jen tak
s nemocnými klienty nepomohou.
Zastavujeme všechny skupinové
aktivity. Žádný masopust, žádná
velikonoční výstava, všichni zaměstnanci pod ochranné roušky.
Roušky ale na trhu nejsou. Šije,
kdo umí. První pomoc veřejnosti.
Po pár kusech nám nosí dobrovolníci z řad veřejnosti i firem. Získáváme první štíty, obleky. Spolu
to přece zvládneme. Chystáme se
na možné uzavření, zaměstnanci
jsou připraveni zůstat se svými
klienty v karanténě a zajistit tak
nezbytnou péči. Jsou úžasní. Klienti jsou smutní, že se nemohou
vidět se svými blízkými, ale snažíme se jim to co nejvíce vynahradit
naší péčí, videohovory s rodinami,
předáváme vzkazy, tiskneme fotografie, předáváme balíčky.
Květen. Zvládli jsme to! Pár nemocných zaměstnanců, žádní nemocní klienti. Dokázali jsme je
ochránit! Zůstáváme však ve stře-

hu. Uvolňujeme návštěvy, obnovujeme aktivizační a rehabilitační
péči v plném rozsahu. Stále ale
nepolevujeme ve vnitřních bezpečnostních opatřeních. Dáváme
pozor, s kým se potkáváme, dezinfekce mnohokrát denně v práci
i v soukromém životě. Přece ostatní
neohrozíme. V práci roušky. Pořád.
Proč to ty návštěvy nechápou a musíme je stále upozorňovat a znovu
a znovu jim vše vysvětlovat. Druhá
vlna? To bude dobré, přece to nemůže být tak strašné. Dovolíme si
uspořádat letní i podzimní slavnosti. Mrákotínka, Ševcovanka, život
se vrací do normálu.
Říjen. Druhá vlna není jen teorie.
Už jsme připravení. Máme ochranné pomůcky, připravujeme karanténní zónu, která na jaře zůstala
nevyužitá. Co kdyby. Máme zaběhlý systém krizového řízení. Znovu
pozastavujeme návštěvy. První
nemocní zaměstnanci. Nejdřív jen
pár, pak už to jsou desítky. První
nemocní klienti. Chystá se testování. Už aby to bylo. Kde jsou s těmi
testy? Někteří klienti jsou jiní než
obvykle, ale kašel nemají, teploty
také ne, čich i chuť jsou v pořádku.
Je to ono, nebo ne?
Listopad. Testy máme. Ó jé. Každým testováním posíláme pět, šest
zaměstnanců bez příznaků s pozitivním antigenním testem domů.
Klienti. Karanténní zóna je malá.
Vystačí pro jednu budovu, kde není
tolik pozitivních testů. Druhá budova jde do izolace celá. Zaměstnanci
všech úseků od přímé péče po úklid
a prádelnu do ochranných obleků
a štítů. Aktivizace a rehabilitace je
pozastavena, všichni jsou přesunuti
do přímé péče. Zvládneme to sami?
Další testování, další pozitivní
klienti i zaměstnanci. To sami nezvládneme.
dokončení na straně 6

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021
Výše poplatku za komunální
odpad pro rok 2021 se oproti
předchozímu roku nemění.
Pro občany mající trvalý
pobyt v části Skuteč, Žďárec u Skutče, Radčice a Lažany je poplatek za svoz odpadů ve výši 600 Kč/osobu.
V místních částech Skutíčko, Přibylov, Nová Ves, Štěpánov, Zbožnov, Lhota, Zhoř,
Hněvětice a Lešany je poplatek ve výši 570 Kč/osobu.
Nadále zůstává v platnosti

osvobození dětí od narození do pěti let věku, a to až
do konce roku, ve kterém pěti
let dosáhly.
Poplatek ze psa v základní
výši činí 500 Kč za psa v RD
a 1500 Kč za psa v jiném
domě. Poplatek za svoz odpadů i poplatek ze psa je splatný do 30. dubna 2021.

ho úřadu Skuteč v aktuálně
platných úředních hodinách
nebo bezhotovostně převodem na účet (číslo účtu, variabilní symbol a částku sdělíme na telefonu 469 326 471
nebo na e-mailu veronika.
cechlovska@skutec.cz).

Poplatky můžete uhradit
v hotovosti nebo platební
kartou na pokladně Městské-

Majitelé psů, kteří mají řádně uhrazen poplatek ze psa,

dostanou 250 ks sáčků na psí
exkrementy. Speciální sáčky
si mohou vyzvednout na ekonomickém odboru Městského
úřadu Skuteč, kde zároveň
mají možnost i poplatek zaplatit. Zároveň na ně mají
nárok také majitelé psů, které Obecně závazná vyhláška
č. 5/2019 od tohoto poplatku
osvobodila.
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DOKONČENÍ ZE STRANY 3
42/58/2020
koupi p. p. č. 2543/9 o výměře 110 m2, trvalý travní porost
a p. p. č. 2248/4 o výměře
96 m2, ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč.
43/58/2020
prodej části p. p. č. 1923/7
o výměře 33 m2, ostatní plocha
- manipulační plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
44/58/2020
prodej části p. p. č. 1923/7
o výměře 32 m2, ostatní plocha
- manipulační plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
45/58/2020
prodej části p. p. č. 1923/7
o výměře 23 m2, ostatní plocha
- manipulační plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
46/58/2020
rozpočtové opatření č. 10/2020
v rozpočtu města Skuteč na rok
2020.

SKUTEČSKÉ NOVINY

47/58/2020
střednědobý výhled rozpočtu
města Skuteč 2022-2023.
48/58/2020
rozpočet města Skuteč na rok
2021.
49/58/2020
smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území
Pardubického kraje v období
od 13.12.2020 do 11.12.2021
a úhradě nákladů s tím spojených s Pardubickým krajem.
50/58/2020
přísedící z řad občanů pro volební období 2021 - 2025 vykonávající tuto funkci u Okresního
soudu v Chrudimi, dle doporučení předsedy Okresního soudu
v Chrudimi.
51/58/2020
směrnici S 3/2020 Sociální
fond.
52/58/2020
směrnici S 4/2020 Použití sociálního fondu.

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 59
konané 07.12.2020 na MěÚ Skuteč
Rada města souhlasí:
01/59/2020
s navýšením celkové kapacity
Mateřské školy, Poršova ulice
240, okres Chrudim na 106
dětí.
Rada města schvaluje:
2/59/2020
v souladu s platnou legislativou
odměny ředitelům škol a šk. zařízení zřizovaných městem Skuteč
za II. pololetí roku 2020.
3/59/2020
přesun finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu
investičního, pro školní jídelnu,
Skuteč, okres Chrudim.
4/59/2020
přesun finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu
investičního pro Základní školu,
Smetanova 304, okres Chrudim.
5/59/2020
přesun finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu
investičního, pro Mateřskou školu, Skuteč, Osady Ležáků 767,
okres Chrudim.
6/59/2020
přesun části finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investičního pro Mateřskou školu, Skuteč, Poršova ulice 240,
okres Chrudim.
7/59/2020
čerpání části rezervního fondu
Mateřské školy, Skuteč, Poršova
ulice 240, okres Chrudim.
8/59/2020
přesun finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu
investičního pro Základní školu,
Skuteč, Komenského 150, okres
Chrudim.
9/59/2020
přesun finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu
investičního pro Základní uměleckou školu Vítězslava Nováka,
Skuteč, okres Chrudim.
10/59/2020
čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy
Žďárec u Skutče, okres Chrudim.
11/59/2020
čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy,
Žďárec u Skutče, okres Chrudim.

12/59/2020
objednávku s firmou Věra Nosková GEODÉZIE VRCHLABÍ FO
na akci Aktualizace pasportní
dokumentace v k.ú. Skuteč.
13/59/2020
smlouvu
č.
OR/20/24545
s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace v rámci programu
Podpora přechodu na vysílací
standard DVB-T2 pro zařízení
sociálních služeb v Pardubickém
kraji.
14/59/2020
dočasné snížení částky za spotřebu el. energie na krytém plaveckém bazénu, po dobu jeho
uzavření z důvodu pandemie
COVID 19 a to od 9.10.2020
do 2.12.2020 při fakturaci společností Senior Centrum Skuteč
pro odběratele Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.
Rada města bere na vědomí:
15/59/2020
žádost č. j. SK/5210/2020 doručenou na podatelnu Městského úřadu Skuteč 30.11.2020.
Rada města schvaluje:
16/59/2020
smlouvu o podmínkách provedení stavby na p. p. č. 487/2, k. ú.
Skuteč se spolkem Junák - český
skaut, středisko Ležáky Skuteč,
z. s.
Rada města bere na vědomí:
17/59/2020
informace o postupu při vyvlastnění pozemků v rámci akce
Sdružená stezka pro cyklisty
a chodce Skuteč – Předhradí.
Rada města schvaluje:
18/59/2020
odměnu řediteli příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč.
19/59/2020
zvýšení základního kapitálu
obchodní společnosti Městské
vodovody a kanalizace Skuteč
s.r.o.
Rada města pověřuje:
20/59/2020
starostu města podpisem notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti
Městské vodovody a kanalizace
Skuteč s.r.o.

Výpis z usnesení ze schůze Zastupitelstva města Skuteč
č. 14 konané 07.12.2020 v Kulturním klubu Skuteč
Zastupitelstvo města
schvaluje:
1/14/2020
program 14. Zasedání Zastupitelstva města Skuteč.
2/14/2020
členy návrhové komise.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
3/14/2020
zprávu starosty města Skuteč.

Zastupitelstvo města volí:
4/14/2020
přísedící z řad občanů pro funkční období 2021-2025 vykonávající tuto funkci u Okresního soudu
v Chrudimi.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
5/14/2020
zápisy z kontrol Finančního výboru zastupitelstva města Skuteč.

6/14/2020
zápisy z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města Skuteč.
Zastupitelstvo města
schvaluje:
7/14/2020
plán kontrol na rok 2021 Finančního výboru zastupitelstva města
Skuteč.
8/14/2020
plán kontrol na rok 2021 Kontrolního výboru zastupitelstva
města Skuteč.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
9/14/2020
rozpočet na rok 2021 dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Skutečsko-Ležáky.
10/14/2020
rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhed 2022-2023 příspěvkové organizace SenioCentrumSkuteč.
11/14/2020
rozpočet na rok 2021 společnosti Městská sportoviště Skuteč
s.r.o.
12/14/2020
rozpočet na rok 2021 společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
13/14/2020
cenu vodného a stočného na rok
2021 společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
14/14/2020
čerpání rozpočtu města za období leden – říjen 2020.
15/14/2020
rozpočtové opatření č. 8/2020
v rozpočtu města Skuteč na rok
2020.
16/14/2020
rozpočtové opatření č. 9/2020
v rozpočtu města Skuteč na rok
2020.
Zastupitelstvo města
schvaluje:
17/014/2020
rozpočtové opatření
č. 10/2020 v rozpočtu města
na rok 2020.
18/14/2020
rozpočet města Skuteč na rok
2021.
19/14/2020
střednědobý výhled rozpočtu
města Skuteč 2022-2023.
20/14/2020
dokument Strategie rozvoje
města Skuteč na období 20212026.
21/14/2020
směrnici S 3/2020 Sociální
fond.
22/14/2020
směrnici S 4/2020 Použití sociální fondu.
23/14/2020
smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území

Pardubického kraje v období
od 13.12.2020 do 11.12.2021
a úhradě nákladů s tím spojených s Pardubickým krajem.
24/14/2020
převod nemovitého majetku města Skuteč na společnost Městské
vodovody a kanalizace Skuteč
s.r.o. formou nepřetržitého vkladu.
25/14/2020
koupi části p.p.č. 1758/1 o výměře 29 m2, zahrada, k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
26/14/2020
koupi části p.p.č. 222/5 o výměře 53 m2, ostatní plocha –
manipulační plocha, k.ú. Skuteč,
obec Skuteč od firmy ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
27/14/2020
koupi p.p.č. 2543/9 o výměře
10 m2, trvalý travní porost a p.
p.č. 2248/4 o výměře 96 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
28/14/2020
prodej části p.p.č. 1093/1
o výměře 26 m2, ovocný sad,
k.ú. Skuteč, obec Skuteč včetně
zřízení věcného břemene ve prospěch Městských vodovodů
a kanalizací Skuteč, s.r.o. firmě
Skutečská investiční s.r.o., Smetanova 269, Skuteč.
29/14/2020
prodej části p.p.č. 1923/7 o výměře 33 m2, ostatní plocha –
manipulační plocha, k.ú. Skuteč,
obec Skuteč.
30/14/2020
prodej části p.p.č. 1923/7 o výměře 32 m2, ostatní plocha –
manipulační plocha, k.ú. Skuteč,
obec Skuteč.
31/14/2020
prodej části p.p.č. 1923/7 o výměře 23 m2, ostatní plocha –
manipulační plocha, k.ú. Skuteč,
obec Skuteč.
Zastupitelstvo města revokuje:
32/14/2020
usnesení č. 19/13/2020 schválené 09.09.2020.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
33/14/2020
informace o postupu při vyvlastnění pozemků v rámci akce Sdružená stezka pro cyklisty a chodce Skuteč – Předhradí.
Zastupitelstvo města
schvaluje:
34/14/2020
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti – děkanství Skuteč na restaurování venkovních
omítek hlavní věže kostela sv.
Václava v Lažanech a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 60
konané 14.12.2020 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
1/60/2020
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2020.
2/60/2020
nákup a instalaci náhradního

zdroje elektrické energie pro evakuační výtah v areálu SeniorCentra Skuteč čp. 914.
Rada města schvaluje:
3/60/2020
příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč navýšení částky

na realizaci stavby výtahu.
4/60/2020
navýšení úhrad v příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč
s platností od 01.01.2021.
5/60/2020
příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč přijetí nepeněžitého daru od společnosti Skutečská
investiční s.r.o.
6/60/2020
rozpočet příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skuteč, Smetanova 946, Skuteč na rok 2021.
7/60/2020
střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč, Smetanova 946,
Skuteč na roky 2022 a 2023.
8/60/2020
rozpočty škol a školských zařízení zřizovaných městem Skuteč
na rok 2021.
9/60/2020
střednědobé výhledy rozpočtů
škol a školských zařízení zřizovaných městem Skuteč na roky
2022 a 2023.
10/60/2020
odpisový plán Mateřské školy,
Skuteč, Poršova 240, okres Chrudim na rok 2021.
11/60/2020
odpisový plán Základní umělecké
školy Vítězslava Nováka, Skuteč,
okres Chrudim na rok 2021.
12/60/2020
odpisový plán Školní jídelny, Skuteč, okres Chrudim na rok 2021.
13/60/2020
odpisový plán Základní školy,
Skuteč, Komenského 150, okres
Chrudim na rok 2021.
14/60/2020
odpisový plán Základní školy,
Skuteč, Smetanova 304, okres
Chrudim na rok 2021.
15/60/2020
snížení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím školského typu města Skuteč.
16/60/2020
odpis pohledávek z účetní evidence města Skuteč.
17/60/2020
odpis nepotřebného dlouhodobého majetku dle přílohy.
18/60/2020
ceník inzerce ve Skutečských novinách, platný od 01.01.2021.
19/60/2020
podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury
do programu Zvyšování bezpečnosti na výstavbu chodníku
na Bílý kopeček.
20/60/2020
podání žádosti o dotaci do programu Podpora revitalizace území Ministerstva pro místní rozvoj
na demolici objektu č. p. 551
a 552 v místní části Přibylov.
21/60/2020
dodatek č. 1 k servisní smlouvě se
společností R-Bit Technology, s.r.o.
22/60/2020
dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č.
7721023420 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group, Praha.
23/60/2020
smlouvu o zpracování osobních
údajů se společností Perfect System, s.r.o.
24/60/2020

objednávku s firmou Servis VINCENCI s.r.o. na akci Čištění
komunikací zametacím strojem
v k.ú. Skuteč.
25/60/2020
objednávku s firmou Ing. Polanský Jiří, Ph.D. FO na zhotovení
projektové dokumentace na akci
Veřejné osvětlení Žďárec u Skutče.
26/60/2020
objednávku s firmou Ploty Pardubice s.r.o. na akci Oplocení dětského hřiště v ulici Havlíčkova.
27/60/2020
záměr směny části p. p. č.
1731/20 o výměře cca 55
m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ve vlastnictví města,
za p. p. č. 1750/3 o výměře 28
m2, trvalý travní porost, p. p. č.
1754/5 o výměře 46 m2, trvalý
travní porost a p. p. č. 1763/17
o výměře 3 m2, trvalý travní porost, vše nacházející se v k. ú.
Skuteč, obec Skuteč. Směna bez
doplatku výměr s tím, že náklady
se směnou spojené ponese město
Skuteč.
Rada města souhlasí:
28/60/2020
se stavebními úpravami na pobočce České spořitelny a. s.,
na adrese Palackého náměstí čp.
373 Skuteč.
Rada města stanovuje:
29/60/2020
v souladu s § 102 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších
předpisů, plat ředitelce příspěvkové organizace SeniorCentrum
Skuteč.
Rada města schvaluje:
30/60/2020
darovací smlouvu na telefonní přístroje se společností JOYCE ČR,
s.r.o.
31/60/2020
objednávku s firmou Flipeš s.r.o.
na vybavení Komunitního centra
Štěpánov nábytkem dle cenové
nabídky z 23.11.2020.
32/60/2020
podání žádostí o dotaci na Pardubický kraj na akce Kanalizace
Skutíčko a Kanalizace Lažany.
33/60/2020
podmínky nájmu bytu č. 23
v domě č. p. 916 v ulici Družstevní, Skuteč.
34/60/2020
slevu z nájemného ve výši 80 %
za období uzavření provozovny
v důsledku mimořádného opatření nařízené Vládou ČR.
Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu schválit:
35/60/2020
prodej části p. p. č. 1731/20
o výměře cca 75 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú.
Skuteč, obec Skuteč.
Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu schválit:
36/60/2020
prodej části p. p. č. 2518/2 o výměře cca 80 m2, ostatní plocha
- ostatní komunikace, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Leden
1.1.
2.1.
3.1.
9.1.
10.1.
16.1.
17.1.
23.1.
24.1.
30.1.
31.1.

Pátek - Nový rok
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MDDr.

Eva Konývková
Hana Mrkvičková
Hana Mrkvičková
Zuzana Hejlová
Zuzana Hejlová
Zora Dvořáčková
Zora Dvořáčková
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička
Tereza Novotná
Tereza Novotná

Hlinsko, Nádražní 548
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní
Skuteč, Smetanova 315
Skuteč, Smetanova 315
Hlinsko, Husova 65
Hlinsko, Husova 65
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

Únor
6.2.
7.2.
13.2.
14.2.

Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Zuzana Hejlová
Zuzana Hejlová
Jiří Janovský
Jiří Janovský

Skuteč, Smetanova 315
Skuteč, Smetanova 315
Hlinsko, Wilsonova 590
Hlinsko, Wilsonova 590

240
240

240
240

Poliklinika Hlinsko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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Nejmilejší dárek od Ježíška – nová školka

ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Škola ve třetím stupni opatření PES očima žáka:
l nesmím se potkávat s kamarády na chodbě, jdu jen na toaletu a zpět, celý den v rouškách i venku, žádný
tělocvik, žádné zpívání, v družině jsem zase jen s vrstevníky zavřený v jedné místnosti
l když jsem druhostupňový šesťák, sedmák nebo osmák – jeden týden jsem mimo školu a učím se online, chybí
mi tradiční akce - rej Mikuláše, anděla a celé čertovské skupiny, Dušičková noc, vánoční akademie, celoškolní
projekty, ...
Škola ve třetím stupni opatření PES pohledem pedagoga:
l nevidíme žákům na ústa, s odstupem nahlížíme do sešitů, neustále dohlížíme na dodržování bezpečnostních
pravidel, chybí nám decibely o přestávkách, děti obíhající pingpongový stůl či házející míč do basketbalového
koše, tlachající skupinky, část
výuky probíhá online (zase ale
vidíme dětem do tváře), nemůžeme učit tělocvik ani zpěv
l Ve škole je momentálně vše jinak, a tak jsme pro odlehčení
pro žáky uspořádali alespoň
Den otevřených dveří pro Mikuláše, čerty a anděly. Ve třídách
se to hemžilo červenou, bílou
a černou barvou, svítily čertovské rohy a zářily andělské svatozáře. Mezi tím vším poletovala čertiska s anděly a servírovali
čertovsky dobrou matematiku či
andělskou češtinu.

Dlouho jsme se těšili na naši novou školku….
Díky našemu zřizovateli - městu
Skuteč - a stavební firmě Viktorstav začala vloni o letních prázdninách stavba nové budovy. Celý
rok jsme společně s dětmi sledovali
jak na školní zahradě vyrůstá nová
budova. Od příjezdu bagrů, které
vyhloubily na zelené louce základy,
velké jeřáby a silné nákladní vozy,
které přivážely material na stavbu.
Mohli jsme pozorovat práci stavebních dělníků různých profesí.
Za rok dostala budova novou fasádu s obrázky, které jsme si vybrali a stavaři dokončovali poslední
vnitřní a venkovní úpravy. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat
našemu zřizovateli za možnost podílet se na vzniku nové školy (a to
od prvotních příprav plánů po samotnou realizaci). Bez nadsázky se
dá říci, že tato školka je nám šitá
přímo na míru.
V říjnu o podzimních prázdninách
nadešel okamžik, kdy jsme se mohli
přestěhovat do nového. Poděkování

Ohlédnutí
za předvánočním těšením

zabydlením a posledními úpravami
nových prostor. Konečně jsme se
všichni dočkali a 9. listopadu 2020
jsme zahájili provoz v nové přístavbě mateřské školy. Téměř okamži-

Žáci školní družiny se pustili do plnění úkolů, aby si ten “nekonečně
dlouhý” adventní čas přece jen
trošku zkrátili. Při výrobě adventních kalendářů, vánočních skřítků,
čertích stojánků, při sledování pohádek, vyprávění o vánočních přípravách, motání hvězdiček, … čas
ubíhal přece jenom rychleji a všichni se postupně krůček po krůčku,
úkol po úkolu přiblížili k tolik očekávanému Štědrému dni.

Ani v této nelehké době jsme děti
neochudili o tradiční návstěvu
Mikuláše, čerta a anděla, tentokrát v našem podání. Samozřejmě
nechyběla ani nadílka, která děti
moc potěšila. V předvánočním čase
nemohly, bohužel, proběhnout ani
besídky pro rodiče. Přesto nás Ježísek navštívil. Společně s dětmi
jsme si navodili příjemnou vánoční atmosféru plnou koled, zpívání
a rozbalování dárečků u vánočního
stromečku. Každý kamarád si odnesl i jeden dárek domů.
Více informací ze života naší mateřské školy najdete na webových
stránkách (www.msporsova.cz).

K Vánocům neodmyslitelně patří
i vánoční stromeček. V letošním
roce nám ho darovali manželé Stodolovi, za což jim velmi děkujeme.
Udělal radost nejen nám, žákům
a pedagogům školy, ale věříme, že
potěšil i všechny kolemjdoucí.
Za ZŠ Komenského
Ing. Bc. Šárka Horáková,
ředitelka školy

komplexu. Každým dnem se tu cítíme víc a víc jako doma.

patří zaměstnancům firmy Viktorstav a města Skuteč, kteří nás
během dvou dnů kompletně přestěhovali a následně nám pomohli se

tě si děti i dospělí zvykli na nové,
moderní, velké a take bezbariérové
prostory. Nesporně velkou výhodou
je fungování celé školky v jednom

Závěrem vám i vašim blízkým přejeme do nového roku pevné zdraví. Jenom s ním je možné vykročit
za štěstím a osobními i pracovními
úspěchy. Budeme se těšit na setkání
při některé společné akci naší mateřské školy.
děti a kolektiv zaměstnanců
MŠ Poršova

ZPRÁVIČKY Z „VESELÉ ŠKOLIČKY“
Posíláme pozdravení kamarádům, přátelům a především babičkám a dědečkům ze SeniorCentra, se kterými jsme se téměř celý rok nevídali.
V této nelehké a zvláštní době je pro nás prioritou zachovat a uchránit dětem jejich krásný bezstarostný svět, a to se nám zajisté daří. V naší Veselé
školičce dále ctíme tradice a zvyky, vzděláváme děti a učíme je především
ohleduplnosti a slušnosti.
Nyní nastává pro nás nejkrásnější období v roce – Vánoce a nový rok.
Mikulášskou nadílku nám na začátku adventního období přivezl „čertovský expres“, nechyběla i tradiční „Čertí školka“. Třídami zněly vánoční
koledy, čertovské
písničky a příběhy
o Ježíškovi. Plni
očekávání jsme ho
vyhlíželi. Dočkali
jsme se kouzelné
nadílky v podobě
krásných
hraček
a překvapení.
Milí přátelé naší
Veselé
školičky,
přejme si pokojný
nový rok plný ra-

dostných okamžiků, které nás dovedou k zamyšlení nad tím, co je pro nás
to nejdůležitější v životě. A hlavně co nejvíce chvil s vaší rodinou. Ve zdraví užívejte svých blízkých. Mějte se rádi .
děti a pracovnice Veselé školičky
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Kultura v očekávání
Situace v kultuře je nyní podobná, jako když si pošlete
materiály k tisku na vypnutou
tiskárnu. Veškeré dokumenty
zůstanou takzvaně „ve frontě“
a vytisknou se až ve chvíli, kdy
tiskárnu zapnete.
Kulturní akce ve Skutči jsou
připraveny, nikdo však v této
chvíli neví, zda se budou či nebudou moci uskutečnit. Předprodej vstupenek přesto probíhá a všichni (pořadatelé stejně
jaké potenciální návštěvníci)
doufáme v ten nejlepší možný vývoj. Navíc nákupem nic
neriskujete (kromě případného
zklamání). Vrácení vstupného
vám můžeme zaručit.
Legenda 997 (V+V) - zrušeno
Toto vynikající představení,
osvětlující osudy dvou světců – Vojtěcha a Václava, které jsme původně měli uvést
25.05.2020, bohužel neuvidíme ani v náhradním termínu, kterým byl 06.01.2021.
Městské divadlo Mladá Boleslav po dohodě s tamním
magistrátem zrušilo všechna
lednová i únorová představení. Je to velká škoda, tím spíš,
že už nebude možné stanovit
další náhradní termín, protože

toto představení bude staženo
z repertoáru divadla. Máme
však informaci, že derniéru
hry Legenda 997 (V+V) bude
v únoru možné sledovat přes
live stream.
Jmenovaná hra byla, stejně
jako komedie Velká bankovní loupež (náhradní termín
08.06.2021), zařazená do jarního divadelního abonmá
na rok 2020. S ohledem na
neodehrání představení Legenda 997 (V+V), budeme vracet
poměrnou část peněz (287 Kč)
za zakoupené abonmá. V prvním týdnu roku 2021 se všem
abonentům ozveme, případně
nás pro vrácení peněz můžete
kontaktovat na e-mailu kultura@skutec.cz.

Partička 10.03.2021
Vstupenek na náhradní termín
Partičky je prodáno cca 2/3
sálu. V platnosti zůstávají i ty
původně zakoupené, stejně tak
je možné je i vrátit, pokud se
vám nový termín nehodí. Cena
vstupenky je 550 Kč.

tomu je možné si v klidu zajistit i velmi pěkná místa v sálech a na zimním stadionu.
Největší zájem je o koncert
4TETu, Rocksymphony, Starce na chmelu, operetu Na tý
louce zelený a DashaSymphony.

Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč
Také předprodej vstupenek
na 17. ročník festivalu jsme
zahájili už koncem listopadu
2020. Je pochopitelné, že zájem nakupujících nedosahuje obvyklých rozměrů. Díky

Podobně jako v uplynulých
měsících i nyní doporučujeme sledovat web a Facebook
Kulturní klub Skuteč, kde se
nové informace objevují nejdříve.
/frí/

Jarní abonmá 2021
V listopadu jsme zahájili prodej abonentek na jarní divadelní cyklus 2021. Zahrnuje
čtyři představení a prvním
z nich jsou Tři veteráni, které
(zlepší-li se situace) uvedeme
09.02.2021.
Nových abonentek se prodalo
113 ks, jednotlivé vstupenky
budeme prodávat od 18. ledna
2021 v ceně 330 Kč.

V lednu se narodili:
10.01.1814
František Jaromír Rubeš
právník, soudce, spisovatel,
básník, humorista, spoluzakladatel humoristického sborníku
Paleček
17.01.1818
František Tocháček
malíř
28.01.1842
Terezie Carolina Adámková,
roz. Šťulíková
mecenáška kultury a umění,
představitelka ženského hnutí,
veřejná činitelka a vlastenka
V lednu zemřeli:
04.01.1824
P. Antonín František Tomášek (Tomaschek)
farář, děkan

13.01.1893
PhMgr. Josef František Antonín Kavan – Bouda
lékárník, významný český vlastenecký buditel

25.01.1899
Antonín František Rybička –
Skutečský
právník, c. k. úředník dvorské
kanceláře ve Vídni a c. k. tajemník a vrchní rada nejvyššího zrušovacího soudu ve Vídni,
historik, spisovatel a český
vlastenec
15.01.1947
Jindřich Havel
kapelník, učitel hudby a lidový
skladatel, upravovatel, původním povoláním kominický mistr
25.01.1965
Marie Pippmanová,
roz. Jadrná
Novinářka, spisovatelka,
malířka, veřejná činitelka,
československá vlastenka
19.01.1966
Josef Klement Zástěra
Polokulaté výročí úmrtí – 55
let si letos v lednu připomínáme v případě Josefa Klementa
Zástěry. Tento učitel, sbormistr,
hudební historik a propagátor
skladatele Václava Jana To-

Už ke konci roku jste si při listování Skutečskými novinami
mohli všimnout, že na místo dvou stránek jsou barevné celkem
čtyři. Tuto první změnu způsobila zvýšená poptávka po inzerci
v barevném provedení. Samozřejmě i jakékoli fotografie v novinách působí mnohem lépe, jsou-li barevné.
Z těchto důvodů se rada města zabývala možnými variantami
úpravy a v závěru roku 2020 schválila změnu podoby Skutečských novin. Ty budou od čísla 01/2021 vycházet v celobarevném provedení. S touto změnou souvisí i úprava cen za inzerci,
respektive to, že z ceníku inzerce zmizely ceny za inzerci černobílou.
Aktuálně platné ceny jsou uvedeny níže:

Rozměr
Cena včetně platné sazby DPH
celá strana (36 x 26 cm) 		
15.600 Kč
1/2 strany (18 x 26 cm) 		
7.800 Kč
1/4 strany (18 x 13 cm) 		
3.900 Kč
1/8 strany (8,5 x 12,5 cm) 		
1.950 Kč
formát vizitka 			
975 Kč
řádková inzerce, vzpomínka, poděkování
200 Kč
Věříme, že nová podoba radničního měsíčníku se setká
s pozitivními ohlasy a současně doufáme, že v roce 2021 budeme moci přinášet převážně příznivé zprávy. 			
/frí/

Spolu to zvládneme!

q Kdy Kulturní klub Skuteč otevře opět dveře návštěvníkům? A kdy
(jestli vůbec) napadne pořádná sněhová nadílka? Ani na jednu otázku
neumíme odpovědět, ale co můžeme, je těšit se.

Lednová výročí skutečských osobností

Kniha Dějiny Skutče, z níž
i naše noviny čerpají náměty, podrobně zpracovává také
oblast významných skutečských osobností (v kapitole 18). V průběhu roku 2021
si budeme připomínat, které
z osobností kulturního a společenského života, se narodily
či zemřely v daném měsíci
a alespoň ve stručnosti připomeneme, čím si získali věhlas
a uznání.

Skutečské noviny celobarevné

máška se narodil ve Skutči 27.
dubna 1886.

Na profesi středoškolského
profesora se připravoval v Praze na české technice a Karlově univerzitě. Věnoval se ale
i studiu dějin hudby, hudební
teorie a zpěvu. Už jako středoškolák hrál ve skutečském
kostele na varhany. Všude, kde
jako profesor působil, zakládal
pěvecké sbory a intenzivně se
zapojoval do společenského
života.
Mimořádně se zasloužil
o propagaci skutečského rodáka – Václava
Jana Tomáška. Je autorem první rozsáhlejší monografie o tomto
skladateli s názvem
V. J. Křtitel Tomášek,
která poprvé vyšla
v roce 1911/1912. Roku
1925 ji přepracovanou
a doplněnou vydal Musejní spolek ve Skutči. V roce 1950 pak
J. K. Zástěra uspořádal
ve skutečském muzeu
o Tomáškovi výstavu
a byl hlavním pořadatelem oslav ke 100. výročí Tomáškovy skladby.
Pokusil se také sestavit
katalog
skladatelova

díla, který je uložený v Národním muzeu – Českém muzeu
hudby. J. K. Zástěra byl rovněž
skladatelem – většinou komponoval skladby pro sbory, které
sám vedl. Cyklus lidových písní Vod nás ze Skutče věnoval
Zpěváckému spolku Rubeš,
který jej v premiéře provedl 17.
října 1951. J. K. Zástěra zemřel
19. ledna 1966 v Kralupech nad
Vltavou.
			
zdroj: kniha Dějiny Skutče
/frí/

dokončení ze strany 3
Žádáme o pomoc krajský úřad,
který nám předává kontakty na studenty, hlásí se dobrovolníci ochotní
pomoci. Žádáme o pomoc armádu, která nám v řádu dnů přislíbí
pomoc vojáků, nejdříve dvanácti
na deset dní, když se situace lepší jen pomaličku, tak dalších šesti
na dalších deset dní. S jejich ubytováním pomáhá skutečské gymnázium.
Prosinec. Situace se každým dnem
zlepšuje. Vrací se zaměstnanci
z nemocí a karantén. Uzdravují
se klienti. Ne všichni. Některé nemoc vysílila příliš a už mezi námi
nejsou. Většina se ale uzdravuje.
Chystáme obnovení návštěv. Jsme
ve střehu, stále dodržujeme přísná
bezpečností opatření, ale tuto vlnu

jsme asi zvládli. Všichni společně.
Naši klienti, naši úžasní zaměstnanci, všichni dobrovolníci, vojáci.
Naučili jsme se toho tolik. Jak si poradit v nových situacích, přijmout
odpovědnost za sebe i za druhé. Být
vždy o krůček napřed. Nenechat se
zaskočit nepřipravení. Ochránit ty,
kdo to nejvíce potřebují.
Jako moto letošního novoročního
přání jsme zvolili heslo „Někdy potřebujeme někoho, kdo nás vezme
za ruku, a řekne: Spolu to zvládneme.“ Ano, spolu to zvládneme.
Spolu jsme to zvládli.
Do nového roku 2021 vám přejeme mnoho dobrých lidí po vašem
boku, štěstí, zdraví a spokojenost.
Mgr. Linda Bodláková
ředitelka SeniorCentra Skuteč

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Od středy 16. prosince 2020
do pátku 15. ledna 2021 nabízejí odběrová místa Nemocnice
Pardubického kraje bezplatné
antigenní testování pro veřejnost.
Stejně jako u PCR testů i antigenního testování pedagogických pracovníků se zájemci z řad veřejnosti
musí na termín přihlásit prostřednictvím on-line rezervačního systému.
K testování je třeba si s sebou donést doklad totožnosti, kartičku
pojišťovny a vyplněný a podepsaný Formulář k provedení
antigenního testu pro veřejnost.
Bezplatný antigenní test není možné provést u osob, u kterých neuplynulo více než 90 dnů od prvního
PCR testu s pozitivním výsledkem
nebo kterým byl v posledních
5 dnech proveden antigenní nebo

PCR test s negativním výsledkem.
Bezplatné antigenní testy hrazené
z veřejného zdravotního pojištění
je možné opakovat pouze jednou
za 5 dnů.
V Pardubickém kraji testování
provádějí odběrová místa v Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Litomyšli
a Chrudimi. Testování bude probíhat každý den, včetně víkendů.
Antigenní testování je rychlejší
a snadnější než klasické PCR testy, výsledek se lidé dozvědí do 20
minut.
Veškeré podrobnosti včetně formuláře ke stažení a odkazů na rezervační systémy najdou na http://
www.nempk.cz/informace/antigenní-testovani-pro-verejnost
Nemocnice
Pardubického kraje, a.s.

q Josef Klement Zástěra

Kalendáře
2021
Pokud ještě nemáte kalendář
mikroregionu Skutečsko-Ležáky na letošní rok, neotálejte. K prodeji, který probíhá
vzhledem k platným opatřením pouze na městském
úřadě, jich už moc nezbývá.
Stolní kalendář v ceně 50 Kč
koupíte a v aktuálně platných hodinách na pokladně
Městského úřadu Skuteč.
/frí/

q Vánoční strom byl tentokrát na náměstí přivezen ze Žďárce u Skutče. Děkujeme za něj sl. Pokorné a p. Bielakovi. Poděkování patří i místním skautům za postavení a nazdobení stromu a také všem ostatním,
kteří byli při akci jakkoli nápomocni.
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Schválený rozpočet města Skutče na rok 2021
Zastupitelstvo města Skutče na 14. zasedání, které se uskutečnilo dne 07.12.2020, schválilo
rozpočet města Skutče na rok 2021. Proces tvorby rozpočtu města na rok 2021 a jeho schválená
podoba byla poznamenána dopady aktuální ekonomické situace ČR, odrážející vliv opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19 a legislativních změn, jejichž konečná podoba nebyla
v době schvalování tohoto dokumentu známa. Riziko spojené s nejistou ekonomickou situací
v ČR vedly k sestavení úspornější formy rozpočtu, než jsme byli zvyklí v předchozích rozpočtových obdobích.
Rozpočet města Skuteč na rok 2021
byl schválen jako schodkový:
Příjmy po konsolidaci
117.282.000 Kč
Výdaje po konsolidaci
125.772.000 Kč
Financování
8.490.000 Kč
Nejvýznamnější zdroj příjmů představují daňové příjmy schválené v celkové výši 71.843.000 Kč,
což je o 13,79 % méně, než bylo schváleno v roce 2020. Podstatnou část daňových příjmů
(68.124.000 Kč) tvoří sdílené daně a daň výlučná (daň z nemovitých věcí), které jsou určeny
podílem z celostátního hrubého výnosu daní podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
daní, ve znění pozdějších předpisů. Další složku tvoří místní poplatky (3.454.000 Kč) a správní
poplatky (265.000 Kč).
Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z pronájmu majetku, zálohy na služby úzce související
s pronájmem, příjmy z prodeje zboží a služeb (např. vstupné na kulturní pořady, vstupné do expozic městského muzea, čtenářské poplatky městské knihovně apod.), sankční platby, příspěvky od společností
EKO-KOM na tříděný odpad apod. Rozpočet příjmů plynoucích ze vstupného na kulturní pořady
nezohledňuje případný propad těchto příjmů v souvislosti s další vlnou pandemie. Případný pokles těchto očekávaných příjmů bude řešen podle aktuální situace v roce 2021.

ROZPOČET MĚSTA SKUTČE
NAMĚSTA
ROK
2021
ROZPOČET
SKUTČE
NA ROK 2021
PŘÍJMY
Odvětvové
třídění RS

Druhové Organizační
Název / popis závazného ukazatele
třídění RS třídění RS
1xxx
Daňové příjmy
2xxx
Nedaňové příjmy
3xxx
Kapitálové příjmy
4xxx
Přijaté transfery celkem
z toho:
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
4216

Příjmy celkem

Výdajová část rozpočtu byla sestavena na základě pečlivého posouzení potřeb a priorit města,
zohledňuje očekávaný propad příjmů vyvolaných ekonomickým vývojem ČR a také dostupné
zdroje financování (zůstatek finančních prostředků na účtech z minulých let, úvěrové možnosti).
Celkové výdaje jsou členěny na běžné výdaje (neinvestiční) a kapitálové výdaje. Běžné výdaje
zahrnují mandatorní výdaje (povinné), jejichž úhrada vyplývá ze zákona či smluvních závazků,
a ostatní (nepovinné). Součástí běžných výdajů jsou v návrhu rozpočtu také neinvestiční výdaje
nad rámec běžných provozních výdajů a výdaje v rámci dotačního projektu, které mají neinvestiční charakter.
Běžné výdaje jsou členěny v rámci organizačního třídění podle organizačních jednotek (ORJ),
které představují jednotlivé odbory města kompetenčně odpovědné za příslušné výdaje. Součástí
běžných výdajů jsou mimo jiné i provozní příspěvky příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Skuteč, provozní dotace společnosti Městská sportoviště Skuteč s. r. o. a dotace,
příspěvky a dary spolkům, neziskovým organizacím apod.
ORJ 1 – Kancelář starosty zahrnuje výdaje na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku, ostatní
produkční činnosti (městské lesy), na podporu jednotek dobrovolných hasičů obce a výdaje spojené s provozem psího útulku a odchytem zvířat.
ORJ 2 – Kancelář místostarosty obsahuje příspěvek na dopravní obslužnost Pardubickému kraji, výdaje na opravu městského rozhlasu a výdaje na zajištění sběru, svozu a likvidaci komunálních odpadů.
ORJ 3 – Kancelář tajemníka má ve své kompetenci výdaje na provoz turistického informačního
centra, městské knihovny, městského muzea, na činnost sboru pro občanské záležitosti a výkon
sociální pracovnice.
ORJ 4 – Odbor ekonomický zahrnuje rozpočet výdajů určených zejména na činnost místní
správy, zastupitelských orgánů, přestupkové komise, dále na úhradu úroků z přijatých úvěrů,
bankovních poplatků, pojištění majetku apod. Součástí je také rozpočet výdajů sociálního fondu
obce, který je určen k financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance. V rámci ORJ 4 je schválen
závazný finanční vztah vůči příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč (2.500.000 Kč), Městským sportovištím Skuteč s. r. o. (13.100.000 Kč) a vůči dalším subjektům, kterými jsou spolky,
neziskové organizace apod., ve formě dotací, příspěvků a darů o celkovém objemu 600.000 Kč.
ORJ 6 – Odbor stavební úřad, majetek a investice má schválený rozpočet, který je určen na
zajištění čistoty města, údržby a obnovy veřejné zeleně, městských hřbitovů, komunálních služeb,
oprav a údržby místních komunikací, veřejného osvětlení, bytového a nebytového fondu. Nad
rámec běžných provozních výdajů byla vyčleněna částka v celkové výši 350.000 Kč na opravu
bojlerů v čp. 915–918 a dofinancování demolice čp. 551 a 552 v místní části Přibylov.
ORJ 8 – Odbor kultura a školství má odpovědnost za výdaje v oblasti kultury, školství, tvorby
a distribuce Skutečských novin, na což je do rozpočtu navržena částka 5.945.000 Kč. Závazný
finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím školského typu byl na základě projednání
s jednotlivými řediteli schválen v celkové výši 7.292.000 Kč.
Kapitálové výdaje byly schváleny v celkovém objemu 40.426.000 Kč, což představuje 32,14 %
z celkových výdajů. Podstatná část těchto prostředků je určena na financování, popř. spolufinancování projektů, které budou realizovány za finanční podpory prostředků z programů fondů EU
a rozpočtu příslušných ministerstev. Finančně nejnáročnějším projektem zapojeným v návrhu roz-

71 843 000,00
25 232 400,00
160 000,00
20 046 600,00
4 689 800,00
1 085 800,00
830 000,00
13 441 000,00
117 282 000,00

VÝDAJE
Odvětvové
třídění RS

Druhové Organizační
třídění RS třídění RS
5xxx
ORJ 1
ORJ 2
ORJ 3
ORJ 4

3412

5213

4357

5331

Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši pohledávek z uzavřených kupních smluv. V průběhu roku budou tyto příjmy navýšeny o případné nově schválené záměry o prodeji majetku.
Přijaté transfery jsou rozpočtovány v celkové výši 20.046.600 Kč. Příspěvek ze státního
rozpočtu na plnění úkolů v přenesené působnosti, který je určen na částečnou úhradu výdajů
spojených s výkonem státní správy, je schválen v přepokládané výši 4.689.800 Neinvestiční transfery od obcí ve výši 1.085.800 Kč jsou rozpočtovány na základě veřejnoprávních smluv. Položky
ostatních přijatých transferů zahrnují potvrzené dotace na projekt „Přístavba a rozšíření kapacity MŠ Skuteč, Poršova 240“, „Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ Komenského Skuteč“
a „Splašková kanalizace Skutíčko“.

Kč

5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331

ORG 210
ORG 211
ORG 215
ORG 216
ORG 217

ORJ 961

6xxx

Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE
85 346 000,00
z toho:
Kancelář starosty
4 238 000,00
Kancelář místostarosty
4 481 000,00
Kancelář tajemníka
6 136 000,00
Odbor ekonomický
38 609 000,00
z toho finanční vztahy k příspěvkovým organizacím a dalším subjektům:
Neinvestiční transfery podnik. subjektům - Městská
sportoviště s.r.o., Skuteč, IČO: 26013771

ORJ 6
ORJ 8
3111
3111
3113
3113
3113
3141
3231

Název / popis závazného ukazatele

13 100 000,00

Neinvestiční příspěvek zřízené přísp. organizaci 2 500 000,00
SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541
Dotace, příspěvky a dary neziskovkám, spolkům,
600 000,00
organizacím apod.
Odbor stavební úřad, majetek a investice
17 645 000,00
Odbor kultura a školství
13 237 000,00
z toho finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím - neinvestiční
příspěvky celkem:
MŠ Poršova Skuteč, IČO: 75016184
1 128 000,00
MŠ Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75015943
612 000,00
ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346
1 663 000,00
ZŠ Smetanova Skuteč, IČO: 75016028
1 896 000,00
ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče, IČO: 75016109
600 000,00
Školní jídelna Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75016265
968 000,00
ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582
425 000,00
Projekt "Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ
1 000 000,00
Komenského Skuteč"
z toho povinný podíl města na spolufinancování
72 000,00
projektu EU
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
40 426 000,00
z toho povinný podíl města na spolufinancování
10 690 000,00
projektů EU celkem:

Výdaje celkem

125 772 000,00

FINANCOVÁNÍ
Odvětvové
třídění RS

Druhové Organizační
Název / popis závazného ukazatele
třídění RS třídění RS
8115
Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech
8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostřed.

Financování celkem

Kč
-1 035 000,00
30 220 000,00
-20 695 000,00
8 490 000,00

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU
Odvětvové
třídění RS
3639

Druhové Organizační
třídění RS třídění RS
ORG 107

6330

2111
8115
4134

3639
6171
6330

5xxx
5499
5342

ORG 107

Název / popis závazného ukazatele
Tvorba fondu:
Příjmy z poskytování služeb a výrobků *
Zapojení zůstatku finan. prostředků soc. fondu z minulý
Převody z rozpočtových účtů
Použití fondu:
Neinvestiční nákupy a související výdaje ***
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ***
Převody sociálnímu fondu obcí a krajů

REKAPITULACE ROZPOČTU PO KONSOLIDACI

Příjmy celkem (tř. 1 - 4)
Výdaje celkem (tř. 5 - 6)
Saldo příjmů a výdajů
Financování celkem (tř. 8)

Kč
1 340 000,00
25 000,00
215 000,00
1 100 000,00
1 340 000,00
71 000,00
1 269 000,00
1 100 000,00

117 282 000,00
125 772 000,00
-8 490 000,00
8 490 000,00

počtu na rok 2021 je projekt „Splašková kanalizace Skutíčko“, jehož stavební část byla zahájena
v roce 2020. Dalšími projekty, které významně ovlivní výši kapitálových výdajů, jsou „Špitálek
– denní stacionář“ a „Revitalizace sídlištních vnitrobloků v ul. ČSA“. Realizace těchto dvou projektů by měla být ukončena v roce 2022. Financování kapitálových výdajů je zajištěno kombinací
vlastních prostředků, přijatých půjčených prostředků a dotací ze státního rozpočtu a fondů EU.
Financování vyrovnává rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji po konsolidaci. Spolufinancování či předfinancování vybraných projektů je zajištěno dlouhodobými přijatými půjčenými prostředky. Jejich splátkami je snižována celková zadluženost města v důsledku úvěrů
a zápůjček přijatých v předchozích letech. Částka 1.035.000 Kč představuje finanční prostředky,
které budou spolu s případným podílem přebytku hospodaření roku 2020 zapojeny na financování
dalších plánovaných výdajů v průběhu roku 2021, a to ve formě rozpočtových opatření.
Proces tvorby rozpočtu města Skutče na rok 2021 byl významně ovlivněn vládními návrhy, které
provázely přípravu daňového balíčku a státního rozpočtu ČR na rok 2021. S ohledem na nejistou
výši sdílených daní, které tvoří podstatnou část příjmů rozpočtu města, byly výdaje naplánovány pouze ve výši nezbytné k zabezpečení běžného provozu města. Schválený rozpočet města
bude na nejbližším Zasedání zastupitelstva města Skutče v roce 2021 (popř. i na dalších) upraven
do podoby, která bude reflektovat aktuální stav výše uvedených legislativních dokumentů a zároveň bude v souladu s plánovanými záměry a ekonomickými možnostmi města.
Ing. Jana Štěpánková, vedoucí ekonomického odboru
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Tříkrálová sbírka 2021 se blíží a přípravy na ročník 2021
probíhají. Charity, koordinátoři i koledníci se připravují
na to, aby mohli přinést radost
a požehnání do vašich domovů
a poprosit o dar na Tříkrálovou sbírku. S napětím přitom
sledují neustále se proměňující
situaci.
V našem regionu se Tříkrálová sbírka plánuje na sobotu

9. ledna 2021. Pokud to epidemiologická situace umožní,
zazní slova „My tři králové
jdeme k vám“ i známá melodie také v ulicích našeho města
a přilehlých obcích.
Zda se bude v našem regionu
koledovat, se dozvíte nejen
na webových stránkách Oblastní charity Nové Hrady, ale
budete také informování městským rozhlasem.

Rozhodně však o zážitek z koledování nepřijdete. Pokud
Tři králové nezazvoní přímo
u vás, otevřete jim ONLINE
dveře a zažijte stejně krásný
pocit, jako když na Vašem prahu zpívá parta zmrzlých koledníčků jen pro vás. Obdarujte je
a přijměte požehnání.

NABÍZÍ DLOUHOTRVAJÍCÍ
PRŮZRAČNÉ VIDĚNÍ TÍM,
ŽE NABÍZÍ ÚPLNOU
OCHRANU PŘED:
• Škodlivým světlem
• Vodou

• Otisky

• Prachem

• Škrabanci

• Odrazy

ZAČNĚTE UŽ DNES CHRÁNIT SVÉ OČI PRO BUDOUCNOST
Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541

Podrobné informace na webu
www.trikralovasbirka.cz.

Pohled do historie našich obcí - Lažany

olivovi_inzerce_85x55_.indd 3

Necelé
dva
kilometry
jihovýchodně od Skutče leží
na nevysokém pahorku v nadmořské výšce 450 metrů nad
mořem osada Lažany. Výhodná
a přehledná poloha má bezpochyby souvislost se skutečností, že Lažany patří mezi nejstarší obce na Skutečsku. Ojedinělé
archeologické nálezy, jako například bronzová sekerka, jejíž
původ se klade na přelom starší
a střední doby bronzové, dokládají činnost člověka v pravěkém období, ovšem trvalé

osídlení na základě nemnohých
artefaktů nelze doložit.
Stejně tak jako u jiných obcí
na Skutečsku lze předpokládat, že vznik obce se odehrál
až v souvislosti s postupným
a trvalým kolonizačním osídlováním, oproti níže položeným
oblastem na severu, ve zdejší krajině pro drsnější klima
a menší úrodnost značně opožděným. Samozřejmě se musíme
potýkat s absencí přesné datace,
ovšem v případě Lažan je nut-

né sledovat okolnosti založení
lažanského kostela svatého
Václava – bezesporu nejstarší
památky sakrální architektury
jižní části Chrudimska. Hřbitov okolo kostela je ohraničen
gotickou zdí ze 14. století. Podle archeologického průzkumu
kostela, při němž byly využity
nejmodernější metody, bylo
zjištěno, že dnešní stavba, pocházející z 13. století bezpochyby stojí nad základy starší
stavby. Kostel zde tedy stál
ještě dříve, zřejmě na konci

12. století, a je téměř jisté, že
nefungoval sám o sobě, nýbrž
společně s osadou.
Pátráme-li po původu názvu,
jako nejpravděpodobnější se
jeví možnost příbuznosti názvu Lažany se slovem „lazy“
– zaniklého všeslovanského
označení paseky. Stejně jako
v případě nedalekého Žďárce
nebo ještě bližší Zhoře se jedná
o název vzniklý v souvislosti
s činností dobývání pole a odstraňováním lesního porostu.
Proto se usuzuje, že lažany byli
původně označováni lidé, kteří
žili na takto vzniklých pasekách (lazech) nebo lidé z nich
přistěhovaní.
V lidovém povědomí figurují Lažany jako jednoznačně
nejstarší vesnice v okolí, proto nepřekvapí, že i její kořeny byly spatřovány hluboko
v předkřesťanské době. Tuto
teorii měl podporovat i originální výklad názvu vesnice.
Přesmyčkou slabik v názvu
získáme slovo žalany či želany, přičemž slovo žal či žel
mělo původně znamenat hrob.
Podle představ se mělo jednat
o místo, využívané za pohanských dob k pohřebnímu ritu
starých Slovanů.

q Lažany patří mezi nejstarší obce na Skutečsku. Letecký snímek je z roku 2013 a jeho autorem
je fotograf Radek Pavlík.
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Více o historii místní části
Lažany se dočtete v kapitole
17 knihy Dějiny Skutče.

Řádkový inzerát
Prodejna RC Modely, počítače, ruční nářadí, elektronika, tiskárny,
broušení pilových řetězů a pil. Chaloupka, Rubešova 421, Skuteč. Tel.:
739 407 384 www.modelypocitace.eu

Řádkový inzerát
OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK A MOTOROVÝCH PIL VŠECH
TYPŮ. PROVÁDÍME ZEMNÍ PRÁCE BAGREM, OPRAVY MOTORŮ, VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ, BAGRŮ, TRAKTORŮ,
VIBRAČNÍCH DESEK ATD. SKUTEČ U VELAMOSU, BROKL Z.TEL.: 606 306 266., DOPITA L. – TEL.: 606 306 270.

VZPOMÍNKA
Dne 4. 1. 2021 uplyne jeden rok od úmrtí
mého manžela Pavla Dostála.
Kdo jste ho znal a měl rád, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka a syn Pavel.

VZPOMÍNKA

Dne 21. ledna 2021 by se dožila
100 let paní Vlasta Březinová, dne
26. června uplyne 10 let od jejího
úmrtí. Také vzpomeneme na pana
Jana Březinu, který zemřel před
27 lety.
S láskou vzpomínají děti a sourozenci s rodinami.

Rekonstrukce workoutového hřiště
V průběhu listopadu proběhla
rekonstrukce
workoutového
hřiště v letním areálu sportovišť. Hřiště bylo rozšířeno
a návštěvníci mají tak nyní
možnost většího vyžití. Součástí této akce je také pořízení
herního prvku do areálu let-

ního koupaliště. Akce byla
zafinancována z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

PROGRAM
LEDEN 2021
ÚTERÝ 5., 12., 19., 26. ledna, 16.00 -18.00 h.
Keramická dílna - každé úterý

Hana Malinská,
Městská sportoviště
Skuteč, s.r.o.

Pro tvořivé ruce a nadšence hlíny, máme otevřenou pravidelnou keramickou dílnu.
Účastnický poplatek 60,-Kč/ 1ks vypálený výrobek.
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 018 271.
Tato akce se uskuteční pouze prezenčně. (Dle situace COVID-19.)

Středa 6., 27. ledna, 16.00 -18.00 h.
Angličtina hravě, ONLINE

Pojďte si vyzkoušet anglický jazyk jednoduchou a zábavnou formou.
Vstupné ZDARMA
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online. (Dle situace COVID-19.)

STŘEDA 20. ledna, 16.00 – 18.00 h.
Základy tkaní, ONLINE

Naše kreativní lektorka, grafička Lucka Jiroušková se s vámi podívá na základy tkaní.
Vstupné ZDARMA
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online. (Dle situace COVID-19.)

Moudro závěrem
Našel jsem u Plútarcha, jakými prostředky se bránil Caesar proti nemoci
a bolestem hlavy: obrovské pochody, prostý způsob života, nepřetržitý
pobyt ve volné přírodě, štrapáce.			
F. Nietzsche
Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře,
ale v názoru, že ne všechno půjde špatně. 		
J. Dutourd
Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě, a pesimista
se obává, že je to pravda. 			
J. B. Cabell

Čtvrtek 14. ledna, 16.00 – 18.00 h.
Úprava fotografií, ONLINE

Společně se naučíme základní úpravy a propracujeme se až k tvorbě fotomontáží a fotokoláží.
Vstupné ZDARMA
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online. (Dle situace COVID-19.)

ČTVRTEK 21. ledna, 16.00 – 18.00 h.
Deskobraní s Matějem, ONLINE

Matěj je u nás velmi oblíbený. Je to totiž mistr her.
Vstupné ZDARMA
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online. (Dle situace COVID-19.)
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