Město Skuteč
Výpis z usnesení z 13. schůze Rady města Skuteč
konané 1. dubna 2019 na Městském úřadě Skuteč

Rada města bere na vědomí
01/013/2019 protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje v příspěvkové
organizaci SeniorCentrum Skuteč, dle přílohy.
Rada města schvaluje
02/013/2019 podání žádosti o dotaci na zabezpečení akceschopnosti JPO II Skuteč z programu
RISPF, poskytovatel Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Praha.
03/013/2019 znění dopisu zaslaného na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha,
dle přílohy.
04/013/2019 záměr prodeje požárního vozidla CAS 32 z majetku města Skuteč.
05/013/2019 dohodu o ukončení smlouvy o přijímání platebních karet – platební terminály KB se
společností Komerční banka, a.s., Praha, IČ 45317054 a společností Cataps s.r.o.,
Praha, IČ 03633144 a uzavření nové smlouvy o přijímání platebních karet, dle příloh.
06/013/2019 dohodu o podmínkách složení kauce a další ujednání s Českou spořitelnou, a.s.,
Praha, IČ 45244782 a Knight Frank, spol. s r. o., Praha, IČ 41191536, dle přílohy.
07/013/2019 smlouvu o zajištění služeb odpadového hospodářství se společností
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha, IČ 49356089, ve znění dle přílohy.
08/013/2019 smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, dle přílohy.
09/013/2019 objednávku s firmou Jiří Pokorný, malíř-natěrač, IČ 16250869 na výmalbu schodišť
bytových domů v majetku města Skuteč.
10/013/2019 nájem bytu č. 15 v č. p. 932, ulice Boženy Němcové, Skuteč, dle přílohy a ukládá
s nájemcem, uzavřít nájemní smlouvu.
11/013/2019 podmínky nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 970 v ulici Družstevní, Skuteč, dle přílohy.
12/013/2019 navýšení nájemného v bytech města Skuteč, dle přílohy.
Rada města bere na vědomí
13/013/2019 dopis doručený na podatelnu Městského úřadu Skuteč 22.03.2019, č. j. SK/718/2019,
dle přílohy.
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
14/013/2019 prodej části p. p. č. 2452/12 o výměře cca 55 m², ostatní plocha – ostatní komunikace,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
Ing. Jana Burešová
8. dubna 2019

