Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2017

Výpis usnesení z 37. zasedání
Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2017
které se konalo v pondělí dne 13. 11. 2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program 37. zasedání s navrženým vyřazením bodu č. 5 majetkového
odboru z programu.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
2/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města pověřuje vedením zápisu Ing. Janu Novotnou.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
3/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: P. Jirsa, T. Vrabec.
(pro – 10, proti – 0, zdržel se – 2)
4/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený pracovní návrh rozpočtu na rok 2018 se závaznými
ukazateli rozpočtu, kterými jsou paragrafy, v celkové výši příjmů a výdajů 80.205.000,- Kč, bez
úpravy finančního vztahu se státním rozpočtem.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
5/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 29-17/Z na straně výdajů ve výši 188.644,- Kč
za úhradu DPH Města Špindlerův Mlýn za období 9/2017.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
6/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 30-17/Z na straně výdajů ve výši 605.000,- Kč
na základě Smlouvy o dílo č. C-194-2017/MO uzavřené s fyzickou osobou panem Jakubem Jurkem,
se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou na stavební práce „Kolumbárium města Špindlerův
Mlýn – dokončení“.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
7/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 31-17/Z na straně výdajů ve výši 5.850,- Kč
na základě Kupní smlouvy č. 1777354573 uzavřené s Českou republikou – Ministerstvem obrany,
se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 na koupi pozemku p. č. 836/31 o výměře
36 m² v k. ú. Bedřichov v Krkonoších.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
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8/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Plán investic, technického zhodnocení a oprav
pro rok 2018 od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689,
415 50 Teplice pro Město Špindlerův Mlýn v celkové hodnotě 5.572.499,- Kč včetně 21% DPH.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
9/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na nové marketingové téma pro cestovní ruch na rok 2018 v Královéhradeckém kraji s názvem „Karel Čapek“
pro obecně prospěšnou společnost BRANKA, o.p.s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod
a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
(pro – 11, proti – 1, zdržel se – 0)
10/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 32-17/Z na straně výdajů ve výši 10.000,- Kč
na základě schválení poskytnutí příspěvku na nové marketingové téma pro cestovní ruch
na rok 2018 v Královéhradeckém kraji s názvem „Karel Čapek“ pro obecně prospěšnou společnost
BRANKA, o.p.s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod.
(pro – 11, proti – 1, zdržel se – 0)
11/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města, i přes zaslanou předžalobní upomínku ze dne 23. 10. 2017, nesouhlasí
s úhradou částky ve výši 395.128,16 Kč panu Lukášovi Vohníkovi, zastoupenému na základě plné
moci advokátem Mgr. Václavem Uhlířem, nad rámec uhrazeného pojistného plnění ve výši
111.334,84 Kč ze strany pojišťovny za škodu na ušlém zisku, nákladech na zaměstnance, přesčasy
zaměstnanců vyjádřené ušlou marží při škodní události č. 4144034885 ze dne 9. 6. 2014.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1)
12/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru směny části pozemku p. č. 343/2 o výměře 78 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví fyzické osoby paní Aleny Cinkové, bytem Špindlerův
Mlýn 48, 543 51 Špindlerův Mlýn za část pozemku p. č. 971 o výměře 63 m² a část pozemku
p. č. 333/3 o výměře 14 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
13/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
podle podání ze dne 10. 10. 2017 spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy ZS.1 Zeleň sídelní specifická – ostatní sídelní zeleň s podílem vysoké zeleně na novou plochu BI Bydlení
individuální – rodinné domy (ubytování do 8 lůžek) na pozemku p. č. 96/30 v katastrálním území
Špindlerův Mlýn, obci Špindlerův Mlýn, a to za předpokladu úhrady nákladů na pořízení uvedené
změny územního plánu. Podání je nedílnou součástí zápisu o zasedání zastupitelstva města, na kterém bylo usnesení schváleno.
(pro – 0, proti – 12, zdržel se – 0) Usnesení zastupitelstva města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.
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14/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
podle podání ze dne 16. 10. 2017 spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy PP
Veřejná prostranství – parky na novou plochu OK.5 Občanské vybavení komerčního charakteru –
stravovací zařízení na pozemku p. č. 1034 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších, obci Špindlerův Mlýn,
a to za předpokladu úhrady nákladů na pořízení uvedené změny územního plánu. Podání je nedílnou
součástí zápisu o zasedání zastupitelstva města, na kterém bylo usnesení schváleno.
(pro – 0, proti – 8, zdržel se – 4) Usnesení zastupitelstva města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.
15/37/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v upraveném znění Smlouvu o spolupráci č. R-117-2017/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 – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 22. 11. 2017.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

P. Jirsa, v.r.

T. Vrabec, v.r.

3

Zapsala: Ing. Novotná

