Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2014
které se konalo dne 17. 3. 2014 v 16:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ
ve Špindlerově Mlýně

1/4/2014-Z
Zastupitelstvo města schvaluje program 4. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
2/4/2014-Z
Zastupitelstvo města pověřuje vedením zápisu Terezu Antošovou.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
3/4/2014-Z
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: Ing. Hronešová,
L. Jonová.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 3)
4/4/2014-Z
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1-14/Z na straně příjmů a současně
výdajů ve výši 5.057.990,- Kč za úhradu daně z příjmů právnických osob Města Špindlerův
Mlýn.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
5/4/2014-Z
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2-14/Z na straně výdajů ve výši
285.131,- Kč za úhradu DPH Města Špindlerův Mlýn za období 12/2013.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
6/4/2014-Z
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3-14/Z na straně výdajů ve výši
646.112,- Kč za úhradu DPH Města Špindlerův Mlýn za období 1/2014.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
7/4/2014-Z
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 4-14/Z na straně příjmů ve výši
209.651,64 Kč na základě neinvestiční účelové dotace určené na úhradu výdajů vzniklých
v roce 2014 pro Základní školu a mateřskou školu Špindlerův Mlýn, p.o., v souvislosti
s projektem ESF s názvem „Zkvalitnění a zefektivnění výuky přírodních věd ve Špindlerově
Mlýně“, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0026, přijaté od Královéhradeckého
kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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8/4/2014-Z
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 5-14/Z na straně výdajů ve výši
209.651,64 Kč na základě neinvestiční účelové dotace určené na úhradu výdajů vzniklých
v roce 2014 pro Základní školu a mateřskou školu Špindlerův Mlýn, p.o., v souvislosti
s projektem ESF s názvem „Zkvalitnění a zefektivnění výuky přírodních věd ve Špindlerově
Mlýně“, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0026, přijaté od Královéhradeckého
kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
9/4/2014-Z
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 6-14/Z na straně výdajů ve výši
699.281,99 Kč včetně DPH na základě Smlouvy o dílo spočívající v dodávce, montáži 5 ks
garážových rolovacích vrat č. C-122-2013/MO uzavřené s panem Jaroslavem Waishauptem –
HELP, se sídlem U vodojemu 1181, 543 01 Vrchlabí.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
10/4/2014-Z
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Zástavní smlouvu k nemovitostem mezi
Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha 1, Městem
Špindlerův Mlýn jako zástavcem a MUDr. Leem Černým a paní Šárkou Černou, oba trvale
bytem Písecká 516, 460 08 Liberec 8 jako kupujícími za účelem zřízení zástavního práva
k nemovitostem – budově č. p. 45 a pozemku st. p. č. 154 o výměře 401 m²
vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 1)
11/4/2014-Z
Zastupitelstvo města schvaluje záměr umístění parkovacího domu s objektem pro služby,
2 spodních stanic lanových drah a 2 dojezdových mostů přes příjezdovou komunikaci a řeku
Labe na parkovišti P1 dle předložené architektonické studie „Propojení lyžařských areálů
Svatý Petr a Medvědín“ vypracované společností ATIP a.s., se sídlem Pražská 169, 541 31
Trutnov za předpokladu schválení Podmínek pro schválení Smlouvy o zřízení práva stavby
mezi společností MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn
jako stavebníkem a Městem Špindlerův Mlýn jako povinným.
(pro – 10, proti – 0, zdržel se – 4)
12/4/2014-Z
Zastupitelstvo města pověřuje Radu města jednáním a dopracováním Podmínek pro schválení
Smlouvy o zřízení práva stavby mezi společností MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův
Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn jako stavebníkem a Městem Špindlerův Mlýn jako
povinným.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 2)

Zapsala: T. Antošová
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13/4/2014-Z
Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek na stravování uvolněným zastupitelům Města
Špindlerův Mlýn formou poskytnutí nepeněžního plnění – stravenek ve shodné výši jako
náleží zaměstnancům Města Špindlerův Mlýn v pracovním poměru.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 1)

Informace:
1) O pozvánce na jednání u kulatého stolu ze strany MAS Krkonoše, o.s.

Bc. Vladimír Staruch , v.r.
starosta

Ověřovatelé:
Ing. Hronešová, v.r.
L. Jonová, v.r.

Ve Špindlerově Mlýně dne 19. 3. 2014

Zapsala: T. Antošová

MUDr. Petr Novák, v.r.
místostarosta

