město Skuteč
Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
Místo zasedání: Městský úřad Skuteč, jednací sál zastupitelstva města
Termín zasedání: 6. března 2017
Zastupitelstvo města schvaluje
01/013/2017 členy návrhové komise.
02/013/2017 program 13. zasedání Zastupitelstva města Skuteč doplněný ve 4 bodech.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
03/013/2017 zprávu starosty města Skuteč.
04/013/2017 zápisy z kontrol Finančního výboru zastupitelstva města Skuteč, ve znění dle příloh.
05/013/2017 zápisy z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města Skuteč, ve znění dle příloh.
Zastupitelstvo města schvaluje
06/013/2017 čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - prosinec 2016, dle přílohy.
07/013/2017 rozpočtové opatření v rozpočtu města Skuteč č. 1/2017, ve znění dle přílohy.
08/013/2017 poskytnutí dotací z rozpočtu města Skuteč sportovním spolkům a oddílům ve výši
dle přílohy.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
09/013/2017 předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném
rozpočtu na rok 2017.
Zastupitelstvo města schvaluje
10/013/2017 uzavření smlouvy o přijetí úvěru od společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782
do výše 20.000.000 Kč na předfinancování dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice
ve Skutči se splatností do 2 let a zajištěného budoucími příjmy města.
Zastupitelstvo vydává
11/013/2017 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody základních
a mateřských škol zřizovaných městem Skuteč, ve znění dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje
12/013/2017 dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč,
IČ 75016541, se sídlem Smetanova 946, 539 73 Skuteč, kterým se schvaluje
doplňková činnost - prodej elektrické energie.
13/013/2017 převod práv a povinností k bytu č. 39, Družstevní 929, Skuteč na žádost nájemců
na budoucí kupující.
14/013/2017 podání žádosti na Pardubický kraj o bezúplatný převod částí pozemků p. č. 1212
a p. č. 1262/1, o výměře 271 m², k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč, dle přílohy.
15/013/2017 směnu části p. p. č. 1240/1 o výměře 270 m², ostatní plocha - ostatní komunikace
ve vlastnictví města Skuteč, za část p. p. č. 1097/1, část p. p. č. 1100/2
a část p. p. č. 1123/4 o celkové výměře 247 m² a za část p. p. č. 1117/2,
o výměře 6 m², zahrada, vše k. ú. Radčice u Skutče, obec Skuteč, ve znění smlouvy
dle přílohy.
16/013/2017 prodej části p. p. č. 2452/17, o výměře 21 m², ostatní plocha - jiná plocha,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 150 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
17/013/2017 prodej části p. p. č. 1102/1, o výměře 25 m², ostatní plocha - jiná plocha,
k. ú. Skutíčko, obec Skuteč za cenu 100 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
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Zastupitelstvo města neschvaluje
18/013/2017 prodej části p. p. č. 2162/1, o výměře cca 60 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
19/013/2017 prodej p. p. č. 252/1 o výměře 475 m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
p. p. č. 243/1 o výměře 2352 m², trvalý travní porost, p. p. č. 254/6 o výměře
7114 m², trvalý travní porost a p. p. č. 255 o výměře 374 m², trvalý travní porost,
vše k. ú. Skutíčko, obec Skuteč.
Zastupitelstvo města volí
20/013/2017 do funkce přísedících z řad občanů pro volební období 2017 - 2021
u Okresního soudu v Chrudimi.
Zapsala Ing. Jana Burešová.
Dne 07. 03. 2017.
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