Město Skuteč
Výpis z usnesení ze 47. schůze Rady města Skuteč
konané 1. června 2020 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí
01/047/2020 žádost č. j. SK/1751/2020 o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče
doručenou ústavem EDA cz, z.ú., Praha, IČ 24743054, dle přílohy.
02/047/2020 návrh a cenovou nabídku na chytrou evidenci odpadu ECONIT na sběrném dvoře
ve Skutči od společnosti JRK Česká republika s.r.o., Praha, IČ 24853640, dle přílohy.
Rada města schvaluje
03/047/2020 záměr vybavit budovu SeniorCentra Skuteč č. p. 964 elektronickým protipožárním
systémem.
04/047/2020 příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč přijetí věcného daru od společnosti
Nestlé Česko s.r.o., Praha, IČ 45799504, ve znění darovací smlouvy v příloze.
05/047/2020 příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč přijetí věcného daru, ve znění
darovací smlouvy v příloze.
06/047/2020 přijetí peněžitého daru od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha,
IČ 49356089, ve znění darovací smlouvy v příloze.
07/047/2020 smlouvy o právu provést stavbu sdružené stezky pro cyklisty a chodce
Skuteč - Předhradí, dle příloh.
08/047/2020 odpis nepotřebného dlouhodobého majetku města Skuteč, dle příloh.
09/047/2020 dohodu o ukončení nájmu bytu č. 16 v ulici Boženy Němcové č. p. 932, Skuteč
k 31.05.2020.
10/047/2020 podmínky nájmu bytu č. 16 v domě č. p. 932 v ulici Boženy Němcové, Skuteč,
dle přílohy.
11/047/2020 záměr prodeje části p. p. č. 661/1 o výměře cca 110 m², ostatní plocha – ostatní
komunikace, nacházející se v k. ú. Zbožnov, obec Skuteč, za cenu 100 Kč/ m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem spojené, dle přílohy.
12/047/2020 záměr prodeje části p. p. č. 836 o výměře cca 160 m², lesní pozemek
a části p. p. č. 1139/1 o výměře cca 60 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, vše
nacházející se v k. ú. Hněvětice, obec Skuteč, za cenu 100 Kč/ m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené, dle přílohy.
13/047/2020 záměr prodeje částí p. p. č. 732/9 o výměře cca 720 m², trvalý travní porost a částí
p. p. č. 729/2 o výměře cca 25 m², trvalý travní porost, vše nacházející se
v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 400 Kč/ m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, dle přílohy.
14/047/2020 záměr prodeje části p. p. č. 2667 o výměře cca 90 m², ostatní plocha – jiná plocha,
nacházející se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 400 Kč/m² + platná sazba DPH
+ náklady s prodejem spojené, dle přílohy.
15/047/2020 záměr prodeje p. p. č. 1886/1 o výměře 1118 m², zahrada, nacházející se
v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 265 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, dle přílohy.
16/047/2020 záměr směny části p. p. č. 588/2 o výměře cca 350 m², trvalý travní porost, ve
vlastnictví města Skuteč za část p. p. č. 587/1 o výměře cca 100 m², trvalý travní
porost, k. ú. Lažany u Skutče, obec Skuteč a část p. p. č. 590/15 o výměře cca
250 m², orná půda, k. ú. Předhradí u Skutče, obec Předhradí, dle přílohy.
17/047/2020 objednávku dle cenové nabídky z 12.05.2020 na dodávku a montáž dětského hřiště
v místní části Žďárec u Skutče s FO Václav Černý, IČ 71672753, ve znění dle přílohy.

Rada města bere na vědomí
18/047/2020 dopis č. j. SK/1926/2020 firmy G-MONT CR s.r.o., Chrudim, IČ 25263382 doručený
27.05.2020 a další postup v rámci výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce s názvem Kanalizace Skutíčko, dle přílohy.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
19/047/2020 realizaci investiční akce Kanalizace Skutíčko se sdružením firem "Kanalizace
Skutíčko" - vedoucí společník PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, IČ 28829913
za předpokladu získání dotace z Ministerstva zemědělství.
20/047/2020 prodej části p. p. č. 677/1 o výměře 223 m², ostatní plocha - neplodná půda
a st. p. č. 139 o výměře 11m², zastavěná plocha a nádvoří , vše k. ú. Žďárec u Skutče,
obec Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
21/047/2020 směnu části p. p. č. 2425/24 o výměře 3 m², ostatní plocha – ostatní komunikace ve
vlastnictví města Skuteč za části p. p. č. 48/1 o výměře 13 m², ostatní plocha – jiná
plocha, ve vlastnictví majitelů čp. 238 ul. ČSA, Skuteč, vše nacházející se
v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
22/047/2020 rozpočtové opatření č. 4/2020 v rozpočtu města Skuteč na rok 2020, dle přílohy.
3. června 2020
Ing. Jana Burešová

