Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 17/2012, které se konalo
v pondělí dne 6. 8. 2012 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/17/2012
Rada města schvaluje program 17. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/17/2012
Rada města pověřuje zápisem Lucii Voborníkovou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/17/2012
Rada města, na základě žádosti Pavlíny Hamplové, ruší usnesení Rady města č. 15/15/2012
ze dne 25. 6. 2012.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4/17/2012
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+kk v č. p. 150 Bedřichov
ve Špindlerově Mlýně paní Šárce Červené.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 2)
5/17/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. IE–12–2002365/VB/1 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV – Podmokly zastoupené na základě jí písemně udělené plné moci společností
MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové jako oprávněným
a Městem Špindlerův Mlýn jako povinným.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
6/17/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních
vod č. 69049255 mezi společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako provozovatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako
odběratelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
7/17/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek ze dne 24. 7. 2012 ke Smlouvě
o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 69049255 mezi společností Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako provozovatelem,
Městem Špindlerův Mlýn jako odběratelem a panem Markem Fryšem, bytem Bedřichov 66,
543 51 Špindlerův Mlýn jako oprávněnou osobou.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: L. Voborníková
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8/17/2012
Rada města neschvaluje změnu nájemní smlouvy na městský byt č. 3 o velikosti 3+1 v č. p.
36 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně z doby určité na dobu neurčitou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
9/17/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Mandátní smlouvu mezi paní Evou Paučovou,
se sídlem Metyšova 378, 514 01 Jilemnice jako mandatářem a Městem Špindlerův Mlýn jako
mandantem na zajištění ekonomických služeb spojených s provozem bytových domů č. p.
150, č. p. 151, č. p. 86, č. p. 11, č. p. 24, č. p. 36, č. p. 37, č. p. 47 a č. p. 66 Bedřichov
ve Špindlerově Mlýně a bytového domu č. p. 31 ve Špindlerově Mlýně.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
10/17/2012
Rada města schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 20 o velikosti 2+kk v č. p. 151
Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
Rada města pověřuje JUDr. et MUDr. Martina Kalistu, PhD., podáním žaloby na vyklizení
bytu č. 20 o velikosti 2+kk v č. p. 151 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/17/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o nájmu nebytových prostor
č. KRPH-70160/ČJ-2012-0500MN mezi Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého
kraje, se sídlem Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové jako pronajímatelem
a Městem Špindlerův Mlýn jako nájemcem na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 44
Bedřichov ve Špindlerově Mlýně za účelem dočasného umístění Jednotky požární ochrany
JPO II Města Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
12/17/2012
Rada města bere na vědomí Oznámení o změnách v projektu č. 2 u projektu „Přeshraniční
propojení komunikací Špindlerův Mlýn – Podgorzyn – II. etapa“, registrační číslo projektu
CZ.3.22/1.1.00/08.00660.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
13/17/2012
Rada města bere na vědomí Oznámení o změnách v projektu č. 3 u projektu „Přeshraniční
propojení komunikací Špindlerův Mlýn – Podgorzyn – II. etapa“, registrační číslo projektu
CZ.3.22/1.1.00/08.00660.
Rada města pověřuje starostu města objednáním jednacího řízení bez uveřejnění ke změně
v projektu č. 3 – Změna technologie konstrukce vozovky v části projektu u společnosti
Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Československé armády 954/7, 500 03
Hradec Králové.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: L. Voborníková
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14/17/2012
Rada města, na základě žádosti společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn a.s., se sídlem
Špindlerův Mlýn 281, 543 51, souhlasí s využitím cesty od restaurace Myslivna k dolní
stanici lanové dráhy Medvědín ve Špindlerově Mlýně k průjezdu nákladních vozidel
v souvislosti s rozšířením dojezdu sjezdovky za předpokladu, že bude s Městem Špindlerův
Mlýn uzavřena Smlouva o dočasném zvláštním užívání silničního tělesa.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
15/17/2012
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. 005/012 mezi panem Tomášem
Katschnerem, se sídlem V Domcích 125, 541 01 Trutnov jako koordinátorem BOZP
a Městem Špindlerův Mlýn jako zadavatelem na práce koordinátora BOZP při realizaci
stavby „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice ve Špindlerově Mlýně“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Informace:
1) O vyřízení žádosti o vyjádření se k záměru Města Špindlerův Mlýn umístit parkovací
sloupky na místní komunikaci u Špindlerovy boudy

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 7. 8. 2012

Zapsala: L. Voborníková

MUDr. Petr Novák, v.r.
místostarosta

