Město Skuteč
Výpis z usnesení z 21. schůze Rady města Skuteč
konané 15. července 2019 na Městském úřadě Skuteč

Rada města souhlasí
01/021/2019 se zapojením Mateřské školy, Skuteč, Poršova ulice 240, Skuteč, IČ 75016184
do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální
pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.
Rada města bere na vědomí
02/021/2019 zápis z kontroly finančního výboru v příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč,
dle přílohy.
03/021/2019 změnu rozpisu rozpočtu města Skuteč na rok 2019, dle přílohy.
Rada města schvaluje
04/021/2019 rozpočtové opatření č. 5/2019 v rozpočtu města Skuteč na rok 2019, dle přílohy
05/021/2019 smlouvu o poskytnutí dotace č. KH/19/23803 na realizaci oslav 730 let města Skuteč
s Pardubickým krajem, ve znění dle přílohy.
06/021/2019 smlouvu o dílo na zpracování projektové žádosti na projekt Přístavba MŠ ve Skutči
v pasivním energetickém standardu se společností LK Advisory, s.r.o., Praha,
IČ 24275093, ve znění dle přílohy.
07/021/2019 objednávku na kancelářský nábytek u společnosti Mias OC spol. s r.o., Krouna,
IČ 0529435, dle přílohy.
08/021/2019 dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 161176, půjčitel Národní muzeum, Praha,
IČ 00023272, ve znění dle přílohy.
09/021/2019 dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pro umístění telekomunikačních
zařízení ze dne 03.08.2016 se společností DialogNet, s.r.o., Skuteč, IČ 26013215,
dle přílohy.
10/021/2019 dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pro umístění telekomunikačních
zařízení ze dne 03.08.2016 se společností Tlapnet s.r.o., Praha, IČ 27174824,
dle přílohy.
11/021/2019 nájem bytu č. 15 v č. p. 932, ulice Boženy Němcové, Skuteč, dle přílohy a ukládá
s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu.
12/021/2019 dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu ze dne 20.10.2016 s Městskými vodovody a kanalizacemi Skuteč, s. r. o.,
dle přílohy
13/021/2019 záměr nájmu p. p. č. 1859/10 o výměře 1457 m², trvalý travní porost, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, dle přílohy
14/021/2019 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Kompostéry pro město
Skuteč - Část I.: Kompostéry" na základě zprávy hodnotící komise, ve znění
dle přílohy.
15/021/2019 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Kompostéry pro město
Skuteč - Část II.: štěpkovač" na základě zprávy hodnotící komise, ve znění dle přílohy.
16/021/2019 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Přístavba a rozšíření
kapacity MŠ Poršova Skuteč" na základě zprávy hodnotící komise, ve znění
dle přílohy.
Rada města neschvaluje
17/021/2019 přidělení bytu č. 26 v domě č. p. 971, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy.
Rada města schvaluje
18/021/2019 podmínky nájmu bytu č. 26 v domě č. p. 971 v ulici Družstevní, Skuteč, dle přílohy.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
19/021/2019 prodej části p. p. č. 1313/7 o výměře 90 m², trvalý travní porost, části p. p. č. 1350
o výměře 43 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, část p. p. č. 80/1 o výměře
10 m², ostatní plocha – ostatní komunikace a část pozemkové parcely č. 1242
o výměře 12 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, vše nacházející
se v katastrálním území Žďárec u Skutče, obec Skuteč, za cenu 100 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy
20/021/2019 uzavření smlouvy o úvěru č. 0495325199 se společností Česká spořitelna, a.s.,
IČ 45244782 na předfinancování akce Výstavba sociálních bytů čp. 317, se splatností
do 31.12.2021, zajištěného budoucími příjmy města, s pevnou úrokovou sazbou
2,15 % p.a., dle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, ve znění dle přílohy.
21/021/2019 uzavření smlouvy o úvěru č. 0495324129/LCD se společností Česká spořitelna, a.s.,
IČ 45244782 na předfinancování akce Přístavba MŠ Poršova, se splatností
do 31.12.2021, zajištěného budoucími příjmy města, s pevnou úrokovou sazbou
2,15 % p.a., dle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, ve znění dle přílohy.
22/021/2019 uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1144014369/LCD se společností
Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782 se splatností do 19.12.2019, s pohyblivou
úrokovou sazbou 1 M PRIBOR + 0,85 % p.a., dle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění dle přílohy.
Ing. Jana Burešová
16. července 2019
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