Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 4/2012, které se konalo
v pondělí dne 13. 2. 2012 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/4/2012
Rada města schvaluje program 4. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
2/4/2012
Rada města pověřuje zápisem Terezu Antošovou.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
3/4/2012
Rada města, na základě výsledků výběrového řízení na zakázku „Údržba parku na pozemku v
centru města Špindlerův Mlýn“, schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo o provádění
údržby parku se společností GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Horní Maršov 541, 542 26
a Městem Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4/4/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy
č. F-41-2011/MO ke dni 31. 1. 2012 mezi společností Ski klub Špindl PRODUKCE s.r.o.,
se sídlem Špindlerův Mlýn 162 jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako
pronajímatelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
5/4/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. D-42-2012/MO mezi
Společenstvím vlastníků jednotek č. p. 72, se sídlem Bedřichov 72, 543 51 Špindlerův Mlýn
jako pronajímatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako nájemcem na pronájem prostoru
k bytové jednotce č. 21.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
6/4/2012
Rada města, na základě výsledků výběrového řízení na zakázku „Dodávka kompletní sady pro
vyprošťování zraněných osob z aut“, schvaluje v předloženém znění Kupní smlouvu
č. TAP/FH/79 se společností NORDSTAHL s.r.o., se sídlem Slapská 1/2115, 100 00
Praha 10 – Strašnice a Městem Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 3, proti – 2, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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7/4/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. E-118-2012/MO na pozemek
p. č. 1011 o výměře 88 m² v k. ú. Bedřichov v Krkonoších uzavřenou mezi panem
Bohumilem Vackem, bytem Špindlerův Mlýn 261, 543 51 jako nájemcem a Městem
Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na provoz kiosku s občerstvením.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
8/4/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 1DHM120029 mezi státním podnikem Povodí Labe, s. p., se sídlem Víta Nejedlého 951,
500 03 Hradec Králové jako povinným a Městem Špindlerův Mlýn jako oprávněným.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
9/4/2012
Rada města bere na vědomí návrh Nájemní smlouvy a dohody o přeúčtování nákladů za
elektrickou energii spotřebovanou zařízením mezi společností T-Mobile Czech Republic a.s.,
se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 jako nájemcem a Základní školou a mateřskou
školou Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem.
Rada města pověřuje ředitele Základní školy a mateřské školy Špindlerův Mlýn dalším
jednáním ve věci přepracování návrhu této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
10/4/2012
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit v navrženém znění Darovací
smlouvu mezi společností PROMINECON GROUP a.s., se sídlem Revoluční 25/767, 110 00
Praha 1 a Městem Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/4/2012
Rada města souhlasí s bezplatným využitím reklamních a parkovacích ploch města ve dnech
od 17. 2. 2012 do 11. 3. 2012 pro účely akce „Quiksilver Snowjam 2012“ pořádané
společností FREE MEDIA s.r.o., se sídlem Bedřichov 149, 543 51 Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
12/4/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Licenční smlouvu pro poskytnutí loga zdarma
č. R-53-2012/CRKS mezi společností FREE MEDIA s.r.o., se sídlem Bedřichov 149, 543 51
Špindlerův Mlýn jako nabyvatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako poskytovatelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
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13/4/2012
Rada města souhlasí s bezplatným využitím reklamních a parkovacích ploch města ve dnech
od 12. 3. 2012 do 1. 4. 2012 pro účely akce „Burton Špindl Spring Session 2012“ pořádané
společností SNOWPARKDESIGN s.r.o., se sídlem Bedřichov 149, 543 51 Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
14/4/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Licenční smlouvu pro poskytnutí loga zdarma
č. R-54-2012/CRKS mezi společností SNOWPARKDESIGN s.r.o., se sídlem Bedřichov 149,
543 51 Špindlerův Mlýn jako nabyvatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako poskytovatelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
15/4/2012
Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy o partnerské spolupráci ze strany společnosti
UNITED SPORT PARTNERS s.r.o., se sídlem Ovenecká 380/9, 170 00 Praha 7.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
16/4/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o podmínkách podávání poštovních
zásilek Balík do ruky č. 982507-0306/2012 mezi Českou poštou, s. p., se sídlem Politických
vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 a Městem Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
17/4/2012
Rada města souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o změně využití území
č. j. DOK/VYST/CE/17/2012 mezi Mgr. Danielem Kučerou, bytem Krátká 1787/21, 100 00
Praha 10 a odborem výstavby Městského úřadu Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem souhlasu s obsahem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
18/4/2012
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro vypsání výběrového řízení na dodavatele
zakázky „Marketing cestovního ruchu – dodávka maskota města“ v rámci projektu
„Marketing cestovního ruchu – Špindlerův Mlýn“ registrační číslo projektu
CZ.1.13/3.2.00/14.00789.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
19/4/2012
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky „Marketing cestovního ruchu
– dodávka maskota města“ v souladu s podmínkami ROP NUTS II Severovýchod pro
zadávání zakázek malého rozsahu na dodávky a služby (VZMR II), v rámci projektu
„Marketing cestovního ruchu – Špindlerův Mlýn“ registrační číslo projektu
CZ.1.13/3.2.00/14.00789.
Rada města rozhodla oslovit tyto uchazeče:
1) Jan Dvořák, IČ: 760 884 13, Malecí 852, 549 01 Nové Město nad Metují,
2) WOODMEN s.r.o., IČ: 275 168 81, Leoš Hencl, Strnadova 48, 547 01 Náchod,
3) Zdeněk Škop, DIČ: CZ 7305273228, Ohnišov 150, 517 84.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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20/4/2012
Rada města jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky a služby v souladu s podmínkami ROP NUTS II Severovýchod
(VZMR II) - „Marketing cestovního ruchu – dodávka maskota města“ v rámci projektu
„Marketing cestovního ruchu – Špindlerův Mlýn“ registrační číslo projektu
CZ.1.13/3.2.00/14.00789 ve složení: Ing. Jitka Hronešová (náhradník Martina Čermáková),
Martin Jandura (náhradník Jitka Řeháková), Mgr. Sylvie Dlouhá (náhradník Jiří Voborník).
Rada města stanovuje, že hodnotící komise bude vykonávat i funkci komise pro otevírání
obálek s nabídkami a pro posouzení kvalifikace.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
21/4/2012
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Operačním programem přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polsko na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a přístavba hasičské
zbrojnice ve Špindlerově Mlýně“ v rámci projektu „Vytvoření společného integrovaného
záchranného systému v Krkonoších – Špindlerův Mlýn – Podgorzyn“, pod registračním
číslem CZ.3.22/1.3.00/09.01581 včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
22/4/2012
Rada města jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a přístavba
hasičské zbrojnice ve Špindlerově Mlýně“ v rámci projektu „Vytvoření společného
integrovaného záchranného systému v Krkonoších – Špindlerův Mlýn – Podgorzyn“, pod
registračním číslem CZ.3.22/1.3.00/09.01581 ve složení: Ing. Pavel Starý (náhradník Petra
Černá, DiS.), Jiří Voborník (náhradník Bc. Věra Machová, DiS.), Mgr. Petr Brejl
(náhradník Ing. Petr Vlášek), Ivan Bila (náhradník Ing. René Hroneš), Petr Kubec (náhradník
Jiřina Staruchová).
Rada města stanovuje, že hodnotící komise bude vykonávat i funkci komise pro otevírání
obálek s nabídkami a pro posouzení kvalifikace.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
23/4/2012
Rada města schvaluje přijetí daru pro ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn ve výši 9.280,- Kč od pana
Juraje Suroviče, bytem Modřínová 4, 763 14 Zlín – Velíkovice 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)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta
Ve Špindlerově Mlýně, dne 14. 2. 2012

Zapsala: T. Antošová

MUDr. Petr Novák, v.r.
místostarosta

