Město Skuteč
Výpis z usnesení z 22. schůze Rady města Skuteč
konané 29. července 2019 na Městském úřadě Skuteč

Rada města bere na vědomí
01/022/2019 čerpání rozpočtu města za období leden – červen 2019, dle přílohy.
Rada města schvaluje
02/022/2019 povodňový plán pro dobu stavby Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000-0,342,
oprava koryta, dle přílohy.
03/022/2019 smlouvu o provedení divadelního představení při Řemeslné sobotě
v Městském muzeu Skuteč, ve znění dle přílohy.
04/022/2019 tvorbu rezervního fondu příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč v letech
2019 - 2020 z příspěvku zřizovatele, dle přiložené žádosti.
05/022/2019 příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč nákup 10 ks košů OdoCare
od společnosti Stamed s.r.o., Plzeň, IČ 29161941, dle cenové nabídky z 11.07.2019.
06/022/2019 smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření města Skuteč za rok 2019 a roky
následující auditorskou kanceláří ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o.,
Tábor, IČ 63907828, ve znění dle přílohy.
07/022/2019 kupní smlouvu na nákup kompostérů s vítězným uchazečem ELKOPLAST CZ, s.r.o.,
Zlín, IČ 25347942, ve znění dle přílohy.
08/022/2019 kupní
smlouvu
na
nákup
štěpkovače
s vítězným
uchazečem
JRK Česká republika s.r.o., Praha, IČ 24853640, ve znění dle přílohy.
09/022/2019 nájem prostor určených k podnikání v domě čp. 377 Palackého nám. Skuteč o výměře
253 m², na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.12.2024 s firmou DSPA s.r.o., Třebíč,
ve znění smlouvy dle přílohy.
10/022/2019 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2527/1 o výměře cca 80 m², ostatní plocha
– ostatní komunikace, k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 150 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené, dle přílohy.
11/022/2019 záměr prodeje st. p. č. 1398 o výměře 22 m², zastavěná plocha a nádvoří, nacházející
se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 400 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, dle přílohy.
12/022/2019 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Mantinely pro zimní
stadion ve Skutči na základě zprávy hodnotící komise, ve znění dle přílohy.
Rada města neschvaluje
13/022/2019 pacht p. p. č. 1492 o výměře 9132 m², ostatní plocha - manipulační plocha,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
14/022/2019 nabytí p. p. č. 2489/24 o výměře 2161 m², ostatní plocha - silnice, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč od Pardubického kraje ve znění smlouvy dle přílohy.
15/022/2019 koupi budovy č. p. 551, rodinný dům, nacházející se na stavební parcele č. 609
a budovy č. p. 552, rodinný dům nacházející se na stavební parcele č. 610,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč, ve znění smluv dle přílohy.

16/022/2019 koupi p. p. č. 1177 o výměře 824 m², ostatní plocha – neplodná půda, p. p. č. 1178
o výměře 15671 m², orná půda, dále pak spoluvlastnického podílu o velikosti
½ p. p. č. 1120/1, trvalý travní porost a p. p. č. 1120/4, trvalý travní porost,
vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
17/022/2019 rozpočtové opatření č. 6/2019 v rozpočtu města Skuteč na rok 2019, dle přílohy.
18/022/2019 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 akci Splašková kanalizace Skuteč-Lažany-Výtlak V1 + Sběrač A.
Ing. Jana Burešová
30. července 2019

