Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 15/2012, které se konalo
v pondělí dne 25. 6. 2012 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/15/2012
Rada města schvaluje program 15. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
2/15/2012
Rada města pověřuje zápisem Terezu Antošovou.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
3/15/2012
Rada města, na základě doporučení Stavební komise ze dne 20. 6. 2012, vydává tato
stanoviska Města Špindlerův Mlýn:
1. Souhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn:
a) s předloženým ideovým záměrem vybudování Petrovy Boudy – horské chaty, která
bude sloužit veřejnosti v oblasti stravování a ubytování,
2. Nesouhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn:
a) k požadavku na změnu Územního plánu Špindlerův Mlýn – změna funkčního využití
pozemku p. č. 60/2 v k. ú. Špindlerův Mlýn ze stávajícího funkčního využití plochy
ZS.2 – nezastavitelné zahrady do plochy OV.2 – plocha občanského vybavení,
zdravotnictví a sociální služby a zařazení uvedeného pozemku do regulačního plánu.
3. Ostatní:
a) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o pořízení změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn – změna funkce užívání pozemku p. č. 391 v k. ú. Špindlerův Mlýn –
záměr výstavby rodinného domu.
b) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o zařazení do změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn – stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 49 Špindlerův Mlýn –
penzion Výsluní.
c) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o zařazení do změny Regulačního
plánu Špindlerův Mlýn – Svatý Petr – záměr stavební úpravy a přístavby objektu
č. p. 49 Špindlerův Mlýn – penzion Výsluní. Žádost bude posouzena při projednávání
změny č. 1 Regulačního plánu Špindlerův Mlýn – Svatý Petr.
d) Rada města bere na vědomí doručený podnět ke změně Územního plánu Špindlerův
Mlýn – režim komunikace Špindlerův Mlýn – Špindlerova bouda a režim parkování.
K žádosti o změnu územního plánu je třeba doložit souhlas vlastníka předmětných
pozemků.
e) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o zařazení do změny Regulačního
plánu Špindlerův Mlýn – Svatý Petr – studie přestavby garáží na st. p. č. 381 – 389
a pozemku p. č. 443/19 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn. Žádost bude posouzena při
projednávání změny č. 1 Regulačního plánu Špindlerův Mlýn – Svatý Petr. K žádosti
o změnu regulačního plánu je třeba doložit souhlas vlastníka předmětných pozemků.
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f) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o zařazení do změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn – studie přestavby garáží na st. p. č. 381 – 389 a pozemku
p. č. 443/19 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn. K žádosti o změnu územního plánu je třeba
doložit souhlas vlastníka předmětných pozemků.
g) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o projednání a provedení změny
Územního plánu Špindlerův Mlýn – změna funkčního využití pozemku p. č. 509/30
v k. ú. Špindlerův Mlýn.
h) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o projednání a provedení změny
Územního plánu Špindlerův Mlýn – změna funkčního využití pozemků p. č. 627/3
a p. č. 627/15 v k. ú. Špindlerův Mlýn.
i) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o projednání změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn a následně zapracování změny do regulačního plánu – umístění
rodinného domu na pozemku p. č. 191 v k. ú. Špindlerův Mlýn. K žádosti o změnu
územního plánu je třeba doložit souhlas vlastníka předmětného pozemku.
j) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o zapracování záměru do Územního
plánu Špindlerův Mlýn – umístění novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 299
v k. ú. Labská.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4/15/2012
Rada města, na základě doporučení Stavební komise ze dne 20. 6. 2012, vydává souhlasné
stanovisko k záměru napojení inženýrských sítí pro objekt Grand přes pozemek p. č. 63/3 v
k. ú. Špindlerův Mlýn, za podmínky vedení trasy inženýrských sítí u hranice pozemku a
uzavření smlouvy o věcném břemeni za úhradu.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
5/15/2012
Rada města bere na vědomí předložené řešení připravované změny stavby před dokončením
objektu „Luční dům“ a požaduje předložení podrobnější dokumentace změny stavby před
dokončením.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
6/15/2012
Rada města, na základě doporučení Stavební komise ze dne 20. 6. 2012, vydává souhlasné
stanovisko k záměru Rekonstrukce a dostavba objektu č. p. 18 a č. p. 270 Špindlerův Mlýn –
penzion Brněnka a upozorňuje na nesoulad záměru s platným územním plánem.
(pro – 3, proti – 2, zdržel se – 0)
7/15/2012
Rada města bere na vědomí aktuální řešení studie objektu č. p. 53 Špindlerův Mlýn –
penzion Zvon dle předložené studie od společnosti ATIP, a.s. a požaduje předložení
podrobnější dokumentace.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
8/15/2012
Rada města bere na vědomí žádost o zařazení do změny Územního plánu Špindlerův Mlýn –
trvalé omezení PUPFL a změna funkčního využití na sportoviště a rekreační plochu.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
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9/15/2012
Rada města schvaluje vyřazení nepotřebného majetku inv. č. 5/39/6, inv. č. 1/173/26,
inv. č. 1/173/27, inv. č. 1/173/30, inv. č. 1/173/31, inv. č. 5/173/20 a souhlasí s jeho
odepsáním z majetkové evidence.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
10/15/2012
Rada města, na základě doporučení komise Školské, sociální, osvěty a bytové ze dne 13. 6.
2012, schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 v č. p. 47 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně
manželům Černým.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
11/15/2012
Rada města, na základě doporučení komise Školské, sociální, osvěty a bytové ze dne
13. 6. 2012, schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 2+1 v č. p. 66 Bedřichov ve Špindlerově
Mlýně panu Marku Fryšovi.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
12/15/2012
Rada města, na základě doporučení komise Školské, sociální, osvěty a bytové ze dne
13. 6. 2012, schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 2+kk v č. p. 150 Bedřichov ve
Špindlerově Mlýně panu Liboru Baštovi.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
13/15/2012
Rada města, na základě doporučení komise Školské, sociální, osvěty a bytové ze dne
13. 6. 2012, schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+kk v č. p. 150 Bedřichov ve
Špindlerově Mlýně paní Šárce Červené.
(pro – 2, proti – 3, zdržel se – 0) NESCHVÁLENO
14/15/2012
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+kk v č. p. 150 Bedřichov ve
Špindlerově Mlýně panu Josefu Mikinovi.
(pro – 1, proti – 3, zdržel se – 1) NESCHVÁLENO
15/15/2012
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+kk v č. p. 150 Bedřichov ve
Špindlerově Mlýně paní Pavlíně Hamplové.
(pro – 3, proti – 2, zdržel se – 0)
16/15/2012
Rada města neschvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt č. 20 o velikosti 2+kk
v č. p. 151 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně od 1. 8. 2012.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
17/15/2012
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 20 o velikosti 2+kk v č. p. 151 Bedřichov ve
Špindlerově Mlýně panu Karlu Novákovi.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
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18/15/2012
Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 21 o velikosti 1+kk v č. p. 72 Bedřichov ve
Špindlerově Mlýně panu Pavlu Viktorinovi, po dobu rekonstrukce hasičské zbrojnice ve
Špindlerově Mlýně.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
19/15/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV-12-2008144/VB3 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 jako budoucím oprávněným a Městem Špindlerův Mlýn jako
budoucím povinným.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
20/15/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-2009998/3 mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 jako budoucím oprávněným a
Městem Špindlerův Mlýn jako budoucím povinným.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
21/15/2012
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu obslužného objektu sáňkařské dráhy na
pozemku st. p. č. 357 v k. ú. Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
22/15/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Darovací smlouvu č. O-29-2012/MO na
dřevořezbu Špindlerovského maskota „Mlynáře“ mezi panem Zdeňkem Škopem, se sídlem
Ohnišov 150, 517 84 Ohnišov jako dárcem a Městem Špindlerův Mlýn jako obdarovaným.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
23/15/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-102-2012/MO mezi
společností ASTOR - KOMPLEX s.r.o., se sídlem V Mlejnku 611, 500 11 Hradec Králové
jako dodavatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem, na úpravu kamerového
systému u hotelu Styl.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
24/15/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Kupní smlouvu č. B-27-2012/MO mezi panem
Jaroslavem Šípkem a paní Zdeňkou Šípkovou, bytem Svatý Petr 74, 543 51 Špindlerův Mlýn
jako kupujícími a Městem Špindlerův Mlýn jako prodávajícím.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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25/15/2012
Rada města, na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výměna stávajícího vodovodního řadu v úseku vodojem Hrádeček – hotel Hanička“,
schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. S - 501510 mezi společností Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako zhotovitelem a
Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
26/15/2012
Rada města schvaluje nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení přístřešku na tříděný
odpad.
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-103-2012/MO mezi
společností Prefa-Mont s.r.o., se sídlem Kunčice nad Labem 160, 543 71 Kunčice nad Labem
jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem, na akci zhotovení přístřešku
na tříděný odpad.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
27/15/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. NET/OSNM/106-2/2012-2 mezi společností VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485,
500 04 Hradec Králové, zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem jako oprávněným a Městem Špindlerův Mlýn jako povinným.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
28/15/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o vymezení práv a povinností Agentury
a Pořadatele mezi společností FF1 s.r.o., se sídlem Nám. Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10
a Městem Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
29/15/2012
Rada města souhlasí s podáním závazné přihlášky k účasti na prezentaci v OC Galeria
Dominikanska ve dnech 16. – 18. 11. 2012 ve Wroclawi.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této přihlášky.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
30/15/2012
Rada města schvaluje přijetí daru pro ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn ve výši 6.000,- Kč od pana
Jiřího Hůly, bytem Pálova 1871, 274 01 Slaný v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s čl. VII, odst. 6
Dodatku č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
31/15/2012
Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise Školské, sociální, osvěty a bytové ze dne
13. 6. 2012.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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32/15/2012
Rada města bere na vědomí zájem společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle na instalaci nadzemního telekomunikačního
zařízení na budovu základní školy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
33/15/2012
Rada města bere na vědomí Žádost o změnu barevného vzoru pro vozidla taxi ze strany pana
Petra Valoucha.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
34/15/2012
Rada města ruší usnesení Rady města č. 24/2-04 ze dne 3. 2. 2004.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
35/15/2012
Rada města bere na vědomí Nabídku spolupráce a Marketingový plán ze strany společnosti
EVROPA realitní kancelář s.r.o., se sídlem Špindlerův Mlýn 125, 543 51 Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
36/15/2012
Rada města bere na vědomí Žádost o schválení nákupu techniky ze strany společnosti Služby
města Špindlerův Mlýn s.r.o., se sídlem Vrchlabská 71, 543 51 Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
37/15/2012
Rada města bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o dílo ze strany pana Tomáše
Katschnera, se sídlem V Domcích 125, 541 01 Trutnov.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
38/15/2012
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 19.900,- Kč starostovi města
k příležitosti životního jubilea 40 let a za významnou pomoc při akcích SPOZ.
(pro – 1, proti – 2, zdržel se – 1) NESCHVÁLENO
39/15/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o dočasném užívání pozemku mezi
Správou Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí a
Městem Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
40/15/2012
Rada města souhlasí s podáním Výpovědi ze Smlouvy o poradenství k DPH ze dne
19. 12. 2008.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této výpovědi.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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41/15/2012
Rada města souhlasí s podáním Výpovědi ze Smlouvy o kontrolní činnosti ze dne
17. 5. 2003.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této výpovědi.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 27. 6. 2012

Zapsala: T. Antošová

MUDr. Petr Novák, v.r.
místostarosta

