Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2016
které se konalo dne 14. 11. 2016 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
ve Špindlerově Mlýně

1/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program 25. zasedání s navrženým doplněním programu
o bod č. 8 a 9 majetkového odboru a bod č. 3 v ostatních.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
2/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města pověřuje vedením zápisu Ing. Janu Novotnou.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
3/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: M. Fryš.
(pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1)
4/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: T. Vrabec.
(pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1)
5/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje předložený Návrh ceny vodného a stočného na rok 2017 –
Město Špindlerův Mlýn od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, a to takto:
vodné
31,71 Kč/m³ bez DPH,
stočné
36,01 Kč/m³ bez DPH,
celkem
67,72 Kč/m³ bez DPH.
K ceně vodného a stočného bude připočtena aktuální sazba DPH.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
6/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje předložený Splátkový kalendář nájemné 2017 – Město
Špindlerův Mlýn od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice pro Město Špindlerův Mlýn s celkovým nájemným ve výši
4.706.588,- Kč bez DPH. K ceně nájemného bude připočtena aktuální sazba DPH.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
7/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený pracovní návrh rozpočtu na rok 2017
se závaznými ukazateli rozpočtu, kterými jsou paragrafy, v celkové výši příjmů a výdajů
72.598.000,- Kč, bez úpravy finančního vztahu se státním rozpočtem.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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8/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 32-16/Z na straně příjmů a současně
výdajů ve výši 21.000,- Kč na základě přijaté platby ze státního rozpočtu, jako
neinvestiční dotace, v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech
7. a 8. října 2016, přijaté od Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
9/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 33-16/Z na straně výdajů ve výši
1.111.355,04 Kč na úhradu stavebních úprav plynových kotelen pro objekty č. p. 150
a č. p. 151 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně na základě Smlouvy o dílo č. C-175-2016/MO
uzavřené s fyzickou osobou panem Robertem Šťastným, se sídlem Čistá v Krkonoších 64,
543 44 Černý Důl.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
10/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 34-16/Z na straně příjmů ve výši
242.345,- Kč ze strany Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 65,
100 10 Praha 10 jako kompenzaci ztrát obcím za lesy na území národního parku v roce 2016.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
11/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 35-16/Z na straně výdajů ve výši
635.469,- Kč za úhradu DPH Města Špindlerův Mlýn za období 9/2016.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
12/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 36-16/Z na straně výdajů ve výši
3.000.000,- Kč na úhradu faktur vystavených od společnosti Služby města Špindlerův
Mlýn s.r.o., se sídlem Bedřichov 71, 543 51 Špindlerův Mlýn.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
13/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 37-16/Z na straně výdajů ve výši
500.000,- Kč spočívající v navýšení paragrafu 6171 položky 5169 na úhradu provozních
faktur.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
14/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 38-16/Z na straně příjmů ve výši
42.000,- Kč na základě přijatých plateb u položek třídy 2, nedaňové příjmy 2016, konkrétně
u paragrafu 1069 položky 2131 ve výši 15.000,- Kč, paragrafu 3314 položky 2111 ve výši
12.000,- Kč a paragrafu 6171 položky 2324 ve výši 15.000,- Kč.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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15/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města, jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy
Špindlerův Mlýn, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši
221.666,26 Kč do rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Špindlerův Mlýn.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
16/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města, jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy
Špindlerův Mlýn, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši
36.838,58 Kč do rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Špindlerův Mlýn.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
17/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje použití finančních prostředků ve výši 400.000,- Kč, získaných
z odvodu z loterií provozovaných na území obce na veřejně prospěšný účel – permanentky
na lyžování pro kmenové žáky Základní školy a mateřské školy Špindlerův Mlýn, žáky
základních škol, studenty denního studia středních a vysokých škol do 26-ti let (na základě
předložení potvrzení o denním studiu) s trvalým pobytem ve Špindlerově Mlýně pro sezónu
2016/2017. Trvalý pobyt žáka nebo studenta musí být přihlášen minimálně od 1. 11. 2015.
Pro sezónu 2016/2017 se stanovuje částka ve výši 3.300,- Kč/osoba.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
18/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Plán investic, technického zhodnocení
a oprav pro rok 2017 od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice pro Město Špindlerův Mlýn v celkové hodnotě
5.557.132,- Kč včetně 21% DPH.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
19/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města souhlasí s proplacením faktury č. 20162634 od společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za opravu
shrabovacího zařízení Zickert v dosazovací nádrži na Čistírně odpadních vod ve Špindlerově
Mlýně.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
20/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru směny pozemku p. č. 230 o výměře 259 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví společnosti EXCON Development, s.r.o., se sídlem
Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9 za část pozemku p. č. 228/1 o výměře 256 m² a část
pozemku p. č. 921 o výměře 6 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův
Mlýn.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
21/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru směny části pozemku p. č. 776/2 o výměře
83 m² v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve vlastnictví společnosti Hubertus Hotel, s.r.o.,
se sídlem Národní 416/37, Staré Město, 110 00 Praha 1 za pozemek p. č. 768/4 o výměře
83 m² v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: Ing. Novotná
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22/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem výstavby nové komunikace v úseku od objektu
č. p. 87 Labská k objektu č. p. 21 Labská, který je v souladu s platným Územním plánem
Špindlerův Mlýn, a pověřuje majetkový odbor zajištěním potřebných podkladů pro územní
řízení a stavební povolení, za předpokladu předchozího zajištění vlastnictví k pozemkům
ze strany společnosti Penzion Labská, a.s., se sídlem Terezínská 47, 410 02 Lovosice.
(pro – 0, proti – 9, zdržel se – 1) NESCHVÁLENO
23/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Směnnou smlouvu č. SMLJ22-967/2016
mezi Správou Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
a Městem Špindlerův Mlýn na směnu pozemku p. č. 713, pozemku p. č. 745/1, pozemku
p. č. 748, pozemku p. č. 761/1 a pozemku p. č. 762/3 vše v k. ú. Přední Labská a pozemku
p. č. 907/17, pozemku p. č. 907/20, pozemku p. č. 907/23, pozemku p. č. 907/24, pozemku
p. č. 515 a pozemku st. p. č. 70/1 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města
Špindlerův Mlýn za pozemek p. č. 384/2, pozemek p. č. 384/7, pozemek p. č. 15/11, pozemek
p. č. 507/11, pozemek p. č. 507/10, pozemek p. č. 507/9, pozemek p. č. 507/8, pozemek
p. č. 507/12, pozemek p. č. 508/9, pozemek p. č. 234/40, pozemek p. č. 234/42, pozemek
p. č. 234/43, pozemek p. č. 958/8, pozemek p. č. 1094, pozemek p. č. 1095, pozemek
p. č. 1096 a pozemek p. č. 508/11 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn a pozemek p. č. 708/81
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Správa Krkonošského národního parku.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0)
24/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě
č. S 195/11-02/172 mezi státním podnikem Lesy České republiky, s.p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, jako prodávajícím
a Městem Špindlerův Mlýn jako kupujícím.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0)
25/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města uděluje souhlas vlastníka nemovitosti – bytové jednotky č. 47/3,
zapsané na LV č. 1403, katastrální území Bedřichov v Krkonoších, obec Špindlerův Mlýn,
nacházející se v domě č. p. 47 v části obce Bedřichov, který je součástí pozemku st. p. č. 185,
se spoluvlastnickým podílem ve výši 922/3544 zapsaným na LV č. 1402, katastrální území
Bedřichov v Krkonoších, obec Špindlerův Mlýn, s umístěním sídla společnosti GOtaxi s.r.o.,
založené zakladatelskou listinou – notářským zápisem č. j. NZ 109/2016 JUDr. Vladimíra
Lánského, notáře se sídlem v Jilemnici ze dne 14. 11. 2016, ve shora popsané bytové
jednotce, za předpokladu provedení změny sídla společnosti při ukončení nájemního vztahu
k této bytové jednotce.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem tohoto souhlasu.
(pro – 6, proti – 2, zdržel se – 2) NESCHVÁLENO

Zapsala: Ing. Novotná
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26/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění objednávku č. 237.16 na kompletní
mechanické pročištění topného systému včetně regulačního šroubení a ventilů na podlažních
rozdělovačích a na mechanické pročištění termostatických ventilů na otopných tělesech
v domě č. p. 150 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně od fyzické osoby pana Pavla Brádlera,
se sídlem Nádražní 469, 543 01 Vrchlabí.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této objednávky.
(pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0)
27/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v upraveném znění Smlouvu o spolupráci č. R-113-2016/KS
mezi společností MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn
a Městem Špindlerův Mlýn za účelem společného provozování parkovišť ve Špindlerově
Mlýně.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 8, proti – 2, zdržel se – 0)
28/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí písemnost nazvanou „Projekt Hotel Saint Peter – nabytí
nemovitosti“ ze dne 25. 10. 2016 zaslanou Městu Špindlerův Mlýn ze strany společnosti
Hotel Saint Peter s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3.
(pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0)
29/25/2016-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí písemnost nazvanou „Posouzení zákonného postupu
města při prodeji nemovitého majetku“ ze dne 2. 11. 2016 zaslanou Městu Špindlerův Mlýn
ze strany Ministerstva vnitra České republiky, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly,
se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.
(pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta
Ověřovatelé:
M. Fryš, v.r.

T. Vrabec, v.r.
Ve Špindlerově Mlýně dne 18. 11. 2016

Zapsala: Ing. Novotná

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

