Město Skuteč
Výpis z usnesení z 18. schůze Rady města Skuteč
konané 27. května 2019 na Městském úřadě Skuteč

Rada města souhlasí
01/018/2019 se zásahem do tělesa hráze rybníku, dle přiložené žádosti č. j. SK/1418/2019.
Rada města schvaluje
02/018/2019 smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit na rok 2019
na realizaci akce Čarodějnický Majáles, poskytovatel Pardubický kraj, IČ 70892822,
ve znění dle přílohy.
03/018/2019 smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit na rok 2019
na realizaci akce XII. den s dechovkou ve Skutči, poskytovatel Pardubický kraj,
IČ 70892822, ve znění dle přílohy.
04/018/2019 smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 - Podpora preventivní péče o sbírky
muzeí a galerií na rok 2019 na realizaci projektu Optimalizace podmínek uložení
sbírkových předmětů muzea - knihovna a sbírka starých tisků, poskytovatel
Pardubický kraj, IČ 70892822, ve znění dle přílohy.
05/018/2019 smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb elektronických komunikací
č. 191027 se společností DialogNet, s.r.o., Skuteč, IČ 26013215, ve znění dle přílohy.
06/018/2019 dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7721023420 se společností
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha, IČ 47116617, ve znění
dle přílohy.
07/018/2019 objednávku na dodávku a montáž elektroinstalace v ZŠ Smetanova Skuteč, třídy
č. 21 a 25 s firmou DKV Elektro, s.r.o., IČ 25266217, ve znění dle přílohy.
08/018/2019 objednávku na dodávku a montáž sádrokartonových podhledů v ZŠ Smetanova, třídy
č. 21,25 s fyzickou osobou Stanislav Štěpánek, IČ 68243651, ve znění dle přílohy.
09/018/2019 objednávku na dodávku a montáž plastových prvků v KD Zhoř s firmou
FORPLAST Skuteč s.r.o., IČ 64826147, ve znění dle přílohy.
10/018/2019 objednávku na opravu čerpadla hasičského vozidla CAS 24 Tatra Terno, dle přiložené
nabídky firmy KOMET s.r.o., Pečky, v ceně je zahrnuta instalace zařízení Rettbox
a úpravy pro zabudování vyprošťovacího zařízení.
11/018/2019 nájem bytu č. 1 v č. p. 970, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy a ukládá s nájemcem
uzavřít nájemní smlouvu na zkušební dobu 6 měsíců.
12/018/2019 nájem bytu č. 9 v č. p. 970, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy a ukládá s nájemcem
uzavřít nájemní smlouvu.
13/018/2019 nájem bytu č. 15 v č. p. 932, ulice Boženy Němcové, Skuteč, dle přílohy a ukládá
s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu.
14/018/2019 podmínky nájmu bytu č. 41 v domě č. p. 918 v ulici Družstevní, Skuteč, dle přílohy.
15/018/2019 zřízení věcného břemene na p. p. č. 663/3, ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Štěpánov u Skutče, obec Skuteč, za jednorázovou úplatu ve výši 709 Kč včetně
DPH, ve prospěch GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem, ve znění smlouvy dle přílohy.
16/018/2019 kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky Kolový traktor pro město
Skuteč, společností AGROMETALL s.r.o., na nákup traktoru John Deere 2036R
včetně příslušenství, ve znění dle přílohy.

17/018/2019 záměr nájmu prostor určených k podnikání, jednotky č. 373/2 umístěné
v I. nadzemním podlaží o výměře 43,65 m² a jednotky č. 373/3 umístěné
v II. nadzemním podlaží o výměře 193,21 m², v domě čp. 373, Palackého náměstí
Skuteč. Nájem výše uvedených nebytových prostor, za cenu dohodou, na dobu
určitou 5 let s možností prodloužení nájmu o dalších 10 let.
18/018/2019 smlouvu o nájmu prostor smuteční obřadní síně města Skuteč, dle přílohy.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
19/018/2019 závěrečný účet města Skuteč za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2018 ve znění dle přílohy a doporučuje vyjádřit souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
20/018/2019 účetní závěrku města Skuteč za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018,
včetně výsledku hospodaření, ve znění dle přílohy
21/018/2019 čerpání rozpočtu města za období leden – duben 2019, dle přílohy.
22/018/2019 poskytnutí dotací z rozpočtu města Skuteč spolkům a oddílům dle tabulky v příloze.
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
23/018/2019 prodej p. p. č. 241/12 o výměře 2678 m², trvalý travní porost, p. p. č. 241/14 o výměře
445 m², trvalý travní porost, p. p. č. 241/17 o výměře 714 m², ostatní plocha - jiná
plocha, p. p. č. 698/2 o výměře 1283 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
vše k.ú. Štěpánov u Skutče, obec Skuteč.
Ing. Jana Burešová
31. května 2019
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