Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 40. (náhradního) zasedání
Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018
které se konalo v pondělí dne 22. 1. 2018 v 16:45 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program 40. (náhradního) zasedání s navrženým zařazením bodu č. 5
v ostatních do programu.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
2/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města pověřuje vedením zápisu Ing. Janu Novotnou.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
3/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: A. Cingrová, J. Hozáková.
(pro – 10, proti – 0, zdržel se – 2)
4/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Kombinovanou smlouvu (č. I-245-2018/CRKS)
č. AGR-LA-201704225 mezi společností Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Wenzigova 1872/4,
Nové Město, 120 00 Praha 2 a Městem Špindlerův Mlýn na poskytnutí reklamního plnění v období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 11, proti – 1, zdržel se – 0)
5/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města nesouhlasí s protinávrhem na směnu pozemků a koupi pozemku p. č. 970/47
o výměře 406 m² a pozemku p. č. 970/46 o výměře 92 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn za cenu
770,- Kč/m², navrženou vlastníkem těchto pozemků.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
6/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města neschvaluje vyvěšení záměru směny pozemku p. č. 970/47 o výměře 406 m²
a pozemku p. č. 970/46 o výměře 92 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví fyzické osoby
Ing. Jana Konopky, bytem Bedřichov 74, 543 51 Špindlerův Mlýn za pozemek p. č. 985/2 o výměře
338 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
7/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem koupě pozemku p. č. 970/47 o výměře 406 m² a pozemku
p. č. 970/46 o výměře 92 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn za kupní cenu 61.750,- Kč, tj. za cenu
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem č. 2504-91-2017 vypracovaným JUDr. Zdeňkem
Čepelkou.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
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8/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí písemnost ze dne 19. 12. 2017 zaslanou Městu Špindlerův
Mlýn ze strany fyzické osoby Ing. Bohumila Španihela, CSc.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
9/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje žádost o dotaci na částku 152.098,- Kč za účelem úhrady ztráty
z provozování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje
veřejnou linkovou dopravou pro období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018.
(pro – 0, proti – 11, zdržel se – 1) Usnesení zastupitelstva města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.
10/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Špindlerův Mlýn na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, jako příjemcem a Městem
Špindlerův Mlýn jako poskytovatelem na úhradu ztráty z provozování dopravní obslužnosti v zájmovém území poskytovatele.
(pro – 0, proti – 12, zdržel se – 0) Usnesení zastupitelstva města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.
11/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města, na základě zaslané písemnosti nazvané „Stížnost dle zákona o svobodném
přístupu k informacím (106/1999 Sb. § 16a odst 1 písm b) a c))“ ze dne 12. 11. 2017, nesouhlasí
s úhradou náhrady nemajetkové újmy ve výši 300.000,- Kč panu Lubošovi Kothajovi v souvislosti
s porušením pravidel o zveřejňování osobních údajů žadatele dle zákona o svobodném přístupu
k informacím.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
12/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 18. 12. 2017.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
13/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městem Špindlerův Mlýn jako zaměstnavatelem a členkou zastupitelstva města Mgr. Libuši Pokornou jako zaměstnancem na výpomoc odboru cestovního ruchu, kultury a sportu v souvislosti s pořádáním kulturních
pořadů a zájezdů města Špindlerův Mlýn na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dohody o provedení práce.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1)
14/40/2018-ZM
Zastupitelstvo města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) a § 76 odst. 1, 2 zákona o obcích (v účinném
znění od 1. 1. 2018), poskytuje uvolněnému členovi zastupitelstva města (starostovi) mimořádnou
odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů města ve výši jednoho násobku
nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náleží za výkon jím zastávané funkce
za měsíc. Důvodem poskytnutí mimořádné odměny je dlouhodobé plnění úkolů a povinností tajemníka městského úřadu starostou města po dobu jeho nepřítomnosti z důvodu čerpání mateřské
a rodičovské dovolené.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1)
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 31. 1. 2018.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

A. Cingrová, v.r.
J. Hozáková, v.r.
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