Město Skuteč
Výpis z usnesení ze 40. schůze Rady města Skuteč
konané 17. února 2020 na Městském úřadě Skuteč

Rada města bere na vědomí
01/040/2020 zprávu o činnosti Městského muzea Skuteč v roce 2019, dle přílohy.
02/040/2020 protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje v příspěvkové
organizaci SeniorCentrum Skuteč, dle přílohy.
03/040/2020 zprávu hlavní inventarizační komise za rok 2019, dle přílohy.
Rada města schvaluje
04/040/2020 plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020, dle přílohy a zmocňuje starostu pověřovat
kontrolní skupiny provedením kontrol.
05/040/2020 plán účetních odpisů města Skuteč na rok 2020, ve znění dle přílohy.
06/040/2020 objednávku na realizaci systému Měření a Regulace v budově jídelny a kuchyně
se společností Amper Savings, a.s., IČ 01428357, ve znění dle přílohy.
07/040/2020 objednávku na zpracování projektové dokumentace na akci Objekt sociálního bydlení
v ul. B. Němcové – Skuteč se společností SONET Building s.r.o., IČ 29007747
ve znění dle přílohy.
08/040/2020 dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017010003 o poskytnutí podpory prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí ČR na Revitalizaci zimního stadionu Skuteč,
ve znění dle přílohy.
09/040/2020 dodatek č. 3 ke smlouvě z 06.09.2017 o spolupráci mezi obcemi při zajištění
stomatologických pohotovostních služeb s městem Hlinsko, IČ 00270059, dle přílohy.
10/040/2020 smlouvu o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv
prostřednictvím SMS zpráv s městem Chrudim, IČ 00270211, dle přílohy.
11/040/2020 smlouvu o řízení projektu Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ Komenského
Skuteč se společností LK Advisory, s.r.o., Praha, IČ 24275093, ve znění dle přílohy.
12/040/2020 podání žádosti o dotaci z programu Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních
hřišť v Pardubickém kraji na revitalizaci dopravního hřiště u MŠ Poršova ve Skutči.
13/040/2020 podání žádosti o směnu p. p. č. 918/1 o výměře 1357 m², ostatní plocha – neplodná
půda p. p. č. 918/2 o výměře 501 m², zahrada, p. p. č. 922/1 o výměře 1309 m², ostatní
plocha – neplodná půda a p. p. č. 922/2 o výměře 219 m², zahrada, vše
k. ú. Skuteč, obec Skuteč, ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Praha za část
p. p. č. 1178 o výměře 5703 m², orná půda, k. ú. Skuteč, obec Skuteč ve vlastnictví
města Skuteč.
14/040/2020 podání žádosti o úplatný převod p. p. č. 2728 o výměře 22 m², ostatní plocha – jiná
plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč, na Státní pozemkový úřad, Praha.
15/040/2020 záměr prodeje p. p. č. 119/27 o výměře 150 m², trvalý travní porost, p. p. č. 119/17
o výměře 73 m², trvalý travní porost, p. p. č. 119/18 o výměře 63 m², vodní plocha
– zamokřená plocha a část p. p. č. 119/12 o výměře 78 m², trvalý travní porost, vše
nacházející se v k. ú. Hněvětice, obec Skuteč. Část o výměře 78 m² za cenu 35 Kč/m²
a část o výměře 286 m² za cenu 100 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem
spojené.
16/040/2020 záměr prodeje p. p. č. 758/42 o výměře 173 m², trvalý travní porost, nacházející se
v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 100 Kč/ m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené dle přílohy.

17/040/2020 změnu nájemce části p. p. č. 1083/17 o výměře 16,2 m², k. ú. Hněvětice, obec Skuteč
z důvodu prodeje chaty č. e. 12, místní část Zhoř.
18/040/2020 nájem prostor určených k podnikání v II. nadzemním podlaží objektu čp. 349
Boženy Němcové Skuteč pro Centrum duševní pohody s. r. o., Vrbatův Kostelec,
dle přílohy.
19/040/2020 pacht části p. p. č. 119/7 o výměře 105 m², trvalý travní porost, k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč, ve znění dodatku dle přílohy.
20/040/2020 odpis nepotřebného dlouhodobého majetku města Skuteč, dle příloh.
21/040/2020 poskytnutí peněžité dotace z rozpočtu města spolku Klub českých turistů, odbor
Hlinsko, z.s., IČ 15054098.
22/040/2020 variantu oddělené trafostanice pro zimní stadion ve Skutči, dle přílohy.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
23/040/2020 prodej části p. p. č. 554/1 a části st. p. č. 135 o výměře cca 13 m², k. ú. Zbožnov, obec
Skuteč za cenu dle znaleckého posudku + náklady s prodejem spojené firmě
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín ve znění budoucí kupní smlouvy dle přílohy.
24/040/2020 prodej p. p. č. 2452/49 o výměře 14 m², ostatní plocha – jiná plocha, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
25/040/2020 čerpání rozpočtu města za období leden – prosinec 2019 dle přílohy.
26/040/2020 rozpočtové opatření č. 1/2020 v rozpočtu města Skuteč na rok 2020, dle přílohy.
27/040/2020 poskytnutí ručitelského závazku města Skuteč společnosti Městské vodovody
a kanalizace Skuteč, s.r.o., IČ 25940015 za investiční úvěr od společnosti
Česká spořitelna a.s. na projekt Splašková kanalizace Lažany - obec.
28/040/2020 uzavření smlouvy o úvěru č. 0495629109/LCD se společností Česká spořitelna, a.s.,
IČ 45244782 na předfinancování investičních akcí 2020–2021, ve znění dle přílohy.
29/040/2020 uzavření smlouvy o úvěru č. 0495631129/LCD se společností Česká spořitelna, a.s.,
IČ 45244782 na financování investičních akcí 2020–2021, ve znění dle přílohy.
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
30/040/2020 prodej části p. p. č. 373 o výměře cca 30 m², ostatní plocha – ostatní komunikace,
k. ú. Lhota u Sk., obec Skuteč.
Rada města bere na vědomí
31/040/2020 žádost doručenou na podatelnu MěÚ Skuteč dne 17.02.2020, č. j. SK/622/2020,
dle přílohy.
19. února 2020
Ing. Jana Burešová

