Město Skuteč

Výpis z usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
Místo zasedání: Městský úřad Skuteč, jednací sál zastupitelstva města
Termín zasedání: 19. srpna 2019 od 16:00 hodin
Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka.
Zastupitelstvo města schvaluje
01/007/2019 program 7. zasedání zastupitelstva města.
02/007/2019 členy návrhové komise.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
03/007/2019 zprávu starosty města Skuteč.
Zastupitelstvo města schvaluje
04/007/2019 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.
05/007/2019 uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1144014369/19/LCD se společností
Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782 se splatností do 19.12.2019, s pohyblivou
úrokovou sazbou 1 M PRIBOR + 0,85 % p.a., dle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění dle přílohy.
06/007/2019 uzavření smlouvy o úvěru č. 0495324129/LCD se společností Česká spořitelna, a.s.,
IČ 45244782 na předfinancování akce Přístavba a rozšíření kapacity MŠ Skuteč,
Poršova 240, se splatností do 31.12.2021, zajištěného budoucími příjmy města,
s pevnou úrokovou sazbou 2,15 % p.a., dle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění dle přílohy.
07/007/2019 uzavření smlouvy o úvěru č. 0495325199 se společností Česká spořitelna, a.s.,
IČ 45244782 na předfinancování akce Výstavba sociálních bytů čp. 317, se splatností
do 31.12.2021, zajištěného budoucími příjmy města, s pevnou úrokovou sazbou
2,15 % p.a., dle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, ve znění dle přílohy.
08/007/2019 rozpočtové opatření č. 6/2019 ke schválenému rozpočtu města Skuteč na rok 2019,
dle přílohy.
09/007/2019 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.
10/007/2019 koupi p. p. č. číslo 733/8 o výměře 7 m², trvalý travní porost, p. p. č. 733/9 o výměře
16 m², trvalý travní porost a p. p. č. 737/19 o výměře 3163 m², ostatní plocha – ostatní
komunikace, vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč a to se všemi jejich součástmi
a příslušenstvím za kupní cenu 1 Kč + náklady s koupí spojené
od Skutečské investiční s. r. o., Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
11/007/2019 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.

12/007/2019 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.
13/007/2019 prodej části p. p. č. 1313/7 o výměře 90 m², trvalý travní porost, části p. p. č. 1350
o výměře 43 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, část p. p. č. 80/1 o výměře
10 m², ostatní plocha – ostatní komunikace a část p. p. č. 1242 o výměře 12 m²,
ostatní plocha – ostatní komunikace, vše nacházející se v k. ú. Žďárec u Skutče, obec
Skuteč, za cenu 100 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené,
ve znění smlouvy dle přílohy.
14/007/2019 prodej části p. p. č. 1083/56 o výměře 226 m², trvalý travní porost a p. p. č. 1083/69
o výměře 213 m², zahrada, k. ú. Hněvětice, obec Skuteč, za cenu 35 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
15/007/2019 smlouvu o dílo na realizaci akce Přístavba a rozšíření kapacity MŠ Poršova Skuteč
s vítězným uchazečem VIKTORSTAV s.r.o., IČ 25618091, Chrudim, ve znění
dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje
16/007/2019 vypsání výběrového řízení na projekt na knihovnu Skuteč.
17/007/2019 návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Skuteč, dle přílohy.
Ing. Jana Burešová
26. srpna 2019

