Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 8/2012, které se konalo
v pondělí dne 26. 3. 2012 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/8/2012
Rada města schvaluje program 8. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
2/8/2012
Rada města pověřuje zápisem Terezu Antošovou.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
3/8/2012
Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč pro SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů ve Špindlerově Mlýně - město.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
4/8/2012
Rada města souhlasí s podáním Žádosti o podporu činností turistických informačních center
pro rok 2012.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této žádosti.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
5/8/2012
Rada města souhlasí s navrženou trasou č. 2 závodu „Vrchlabí Špindl Tour“ ze seriálu „Kolo
pro život“ konaného dne 23. 6. 2012, která bude vedena na vybraných pozemcích města za
předpokladu, že bude ze strany pořadatele dostatečně zajištěna bezpečnost této trasy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
6/8/2012
Rada města bere na vědomí informaci o změně provozní doby Turistického informačního
centra Města Špindlerův Mlýn od měsíce dubna 2012.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
7/8/2012
Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy a Dohody o přeúčtování nákladů za
elektrickou energii spotřebovanou zařízením č. 045177-000-00 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 starostu města podpisem souhlasu Města Špindlerův Mlýn s uzavřením
této smlouvy a dohody.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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8/8/2012
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor objektů a venkovních
úprav na st. p. č. 204, zděné garáže a vedlejší stavby na st. p. č. 249, řadových garáží na
st. p. č. 242, budovy č. p. 71 - část „office“ vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších. Dále pak
pozemků p. č. 694/7 o výměře 6.121 m², p. č. 706/25 o výměře 3.035 m², p. č. 706/1 o výměře
7.491 m², p. č. 706/5 o výměře 6.123 m², p. č. 706/12 o výměře 1.087 m², p. č. 706/11
o výměře 1.720 m², p. č. 706/13 o výměře 2.437 m² a p. č. 706/10 o výměře 5.162 m² vše
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších a pozemků p. č. 509/4 o výměře 7.585 m² a p. č. 234/35
o výměře 974 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
9/8/2012
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města udělit souhlas se zastavěním části pozemku
p. č. 96/7 o výměře max. 95 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn.
(pro – 3, proti – 2, zdržel se – 0)
10/8/2012
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vytvořit fond oprav u městských bytů č. p. 11,
č. p. 24, č. p. 36, č. p. 37, č. p. 47 a č. p. 66 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně ve výši 20,Kč/m²/měsíc.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/8/2012
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města pověřit majetkový odbor zajištěním znaleckého
posudku za účelem zjištění ceny a zajištěním rozdělení bytových jednotek v č. p. 37
Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
12/8/2012
Rada města schvaluje splátkový kalendář nájemníkovi městského bytu č. 8 v č. p. 151
Bedřichov ve Špindlerově Mlýně ve výši 4 x 2.500,- Kč a 1 x 2.399,- Kč.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
13/8/2012
Rada města odkládá rozhodnutí o výměně oken v městských bytech v č. p. 97, č. p. 98
a č. p. 99 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
14/8/2012
Rada města schvaluje úhradu nákladů ve výši 50% nebo do maximální výše 10.000,- Kč za
odfrézování sněhu z komunikace na trase Medvědí koleno – Patejdlova bouda, Medvědí
bouda a Brádlerovy boudy.
Faktura bude vystavena na Město Špindlerův Mlýn od společností Služby města Špindlerův
Mlýn s.r.o. a Město Špindlerův Mlýn přefakturuje 50 % podíl jednotlivým objektům k úhradě.
(pro – 3, proti – 2, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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15/8/2012
Rada města schvaluje přijetí daru pro ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn ve výši 5.000,- Kč od pana
Viktora Klímy, bytem Na Štěpnici 1249, 655 01 Rosice 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)
16/8/2012
Rada města, na základě cenové poptávky k veřejné zakázce malého rozsahu VZMR I. na
dodávky a služby pro výběr dodavatele pro technický dozor investora v rámci projektu
„Přeshraniční propojení komunikací Špindlerův Mlýn – Podgorzyn – II. etapa“, reg. číslo
projektu CZ.3.22/1.1.00/08.00660, schvaluje výběr uchazeče a pověřuje starostu
vypracováním objednávky a smlouvy o dílo na tyto služby.
Rada města rozhodla oslovit uchazeče Ing. Milana Marxe, se sídlem Macharova 2094,
544 01 Dvůr Králové nad Labem.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
17/8/2012
Rada města, na základě cenové poptávky k veřejné zakázce malého rozsahu VZMR I. na
dodávky a služby pro výběr dodavatele pro autorský dozor v rámci projektu „Přeshraniční
propojení komunikací Špindlerův Mlýn – Podgorzyn – II. etapa“, reg. číslo projektu
CZ.3.22/1.1.00/08.00660, schvaluje výběr uchazeče a pověřuje starostu vypracováním
objednávky a smlouvy o dílo na tyto služby.
Rada města rozhodla oslovit společnost TENET spol. s r.o., se sídlem Horská 64, 541 01
Trutnov.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
18/8/2012
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Dopravní komise ze dne 21. 3. 2012.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 27. 3. 2012

Zapsala: T. Antošová

MUDr. Petr Novák, v.r.
místostarosta

