Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 6/2013, které se konalo
v pondělí dne 18. 2. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/6/2013
Rada města schvaluje program 6. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
2/6/2013
Rada města pověřuje zápisem Terezu Antošovou.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
3/6/2013
Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 žadateli Centrum pro
zdravotně postižené Královéhradeckého kraje CZP Trutnov, se sídlem Horská 5/1, 541 01
Trutnov.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4/6/2013
Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 žadateli Český tým
transplantovaných, o.s., se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
5/6/2013
Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 žadateli Labská
stezka o. s., se sídlem Kovansko 45, 289 31 Bobnice.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
6/6/2013
Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 lyžujícím občanům
Špindlerova Mlýna, zastoupeným paní Irenou Neubauerovou, bytem Bedřichov 75, 543 51
Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
7/6/2013
Rada města, na základě doporučení Grantové komise ze dne 6. 2. 2013 a v souladu
s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového programu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 ve výši 9.090,- Kč na činnost
horolezeckého oddílu HO LOKNI, se sídlem Horní Okružní 263, 543 51 Špindlerův Mlýn.
Příspěvek bude vyplacen na základě podepsané dohody o poskytnutí finančního příspěvku
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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8/6/2013
Rada města, na základě doporučení Grantové komise ze dne 6. 2. 2013 a v souladu
s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového programu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 ve výši 61.708,- Kč na činnost
lyžařského oddílu Ski Klub Špindl o.s., se sídlem Okružní 162, 543 51 Špindlerův Mlýn.
Příspěvek bude vyplacen na základě podepsané dohody o poskytnutí finančního příspěvku
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
9/6/2013
Rada města, na základě doporučení Grantové komise ze dne 6. 2. 2013 a v souladu
s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového programu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 ve výši 47.540,- Kč na činnost
lyžařského oddílu Ski team Špindlerův Mlýn, se sídlem Lyžařská 281, 543 51 Špindlerův
Mlýn. Příspěvek bude vyplacen na základě podepsané dohody o poskytnutí finančního
příspěvku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
10/6/2013
Rada města, na základě doporučení Grantové komise ze dne 6. 2. 2013 a v souladu
s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového programu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 ve výši 56.588,- Kč na činnost
Ski Alp Clubu Špindlerův Mlýn, se sídlem Bedřichov 102, 543 51 Špindlerův Mlýn.
Příspěvek bude vyplacen na základě podepsané dohody o poskytnutí finančního příspěvku
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/6/2013
Rada města, na základě doporučení Grantové komise ze dne 6. 2. 2013 a v souladu
s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového programu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 ve výši 83.942,- Kč na činnost
Spolku lyžníků Špindlerův Mlýn, se sídlem Bedřichov 73, 543 51 Špindlerův Mlýn.
Příspěvek bude vyplacen na základě podepsané dohody o poskytnutí finančního příspěvku
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
12/6/2013
Rada města, na základě doporučení Grantové komise ze dne 6. 2. 2013 a v souladu
s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového programu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 ve výši 61.792,- Kč na činnost
Klubu sportu pro všechny Špindlerův Mlýn, se sídlem Bedřichov 72, 543 51 Špindlerův
Mlýn. Příspěvek bude vyplacen na základě podepsané dohody o poskytnutí finančního
příspěvku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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13/6/2013
Rada města, na základě doporučení Grantové komise ze dne 6. 2. 2013 a v souladu
s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového programu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 ve výši 32.390,- Kč na činnost
lyžařského oddílu Sport team Špindlerův Mlýn, o.s., se sídlem Bedřichov 72, 543 51
Špindlerův Mlýn. Příspěvek bude vyplacen na základě podepsané dohody o poskytnutí
finančního příspěvku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
14/6/2013
Rada města, na základě doporučení Grantové komise ze dne 6. 2. 2013 a v souladu
s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového programu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 ve výši 65.846,- Kč na činnost
lyžařského oddílu Skol Max Ski School, a.s. - MAXÍK, se sídlem Svatopetrská 297, 543 51
Špindlerův Mlýn. Příspěvek bude vyplacen na základě podepsané dohody o poskytnutí
finančního příspěvku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
15/6/2013
Rada města, na základě doporučení Grantové komise ze dne 6. 2. 2013 a v souladu
s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového programu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 ve výši 381.076,- Kč na
činnost Sportovní akademie, o.s., se sídlem Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn. Příspěvek
bude vyplacen na základě podepsané dohody o poskytnutí finančního příspěvku v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
16/6/2013
Rada města, v souladu s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového
programu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013
ve výši 10.000,- Kč na akci Mistrovství ČR ve skialpinismu 2013 pořádanou Ski Alp Clubem
Špindlerův Mlýn dne 30. 3. 2013. Příspěvek bude vyplacen na základě podepsané dohody o
poskytnutí finančního příspěvku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
17/6/2013
Rada města, v souladu s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového
programu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013
ve výši 10.000,- Kč na akci Přebor KHK a veřejný závod „Špindlerovská Buď Fitka“ v běhu
na lyžích pořádanou Sportovní akademií, o.s. dne 19. 1. 2013. Příspěvek bude vyplacen na
základě podepsané dohody o poskytnutí finančního příspěvku v souladu se zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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18/6/2013
Rada města, v souladu s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového
programu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013
ve výši 10.000,- Kč na akci „Pouťový běh“ pořádanou panem Ivo Brunclíkem dne
21. 6. 2013. Příspěvek bude vyplacen na základě podepsané dohody o poskytnutí finančního
příspěvku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
19/6/2013
Rada města, v souladu s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového
programu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013
ve výši 10.000,- Kč na akci „Malá cena Špindlerova Mlýna“, český pohár běhu do vrchu
pořádanou panem Ivo Brunclíkem dne 19. 10. 2013. Příspěvek bude vyplacen na základě
podepsané dohody o poskytnutí finančního příspěvku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
20/6/2013
Rada města, v souladu s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového
programu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013
ve výši 10.000,- Kč na akci „Double Mix Tour“ pořádanou Špindl sport o.s., ve dnech
14. – 16. 6. 2013. Příspěvek bude vyplacen na základě podepsané dohody o poskytnutí
finančního příspěvku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
21/6/2013
Rada města, v souladu s Metodikou pro poskytování finančních příspěvků z grantového
programu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013
ve výši 8.000,- Kč na podporu činnosti při účasti na závodech psích spřežení paní Václavě
Kuříkové, bytem Bedřichov 74, 543 51 Špindlerův Mlýn. Příspěvek bude vyplacen na základě
podepsané dohody o poskytnutí finančního příspěvku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
22/6/2013
Rada města schvaluje podání žádosti o umístění informativních směrových dopravních
značek kulturní nebo turistický cíl na silnicích I. třídy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
23/6/2013
Rada města souhlasí s bezplatným využitím reklamních ploch města ve dnech od 25. 2. 2013
do 8. 3. 2013 pro účely akce „Quiksilver Snowjam 2013“ pořádané občanským sdružením
HIGH5 o.s., se sídlem Tovární 596, 541 02 Trutnov.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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24/6/2013
Rada města schvaluje vyřazení nefunkčního majetku inv. č. 5/19/220 (PC) a souhlasí s jeho
odepsáním z majetkové evidence.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
25/6/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. E-129-2013/MO mezi
panem Martinem Jedličkou, se sídlem Vlčice 211, 541 01 Trutnov jako nájemcem a Městem
Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem části pozemku p. č. 907/1 o výměře 14 m2
v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem přístupu k nemovitosti a zabránění neoprávněného
parkování.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0)
26/6/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. E-130-2013/MO mezi
panem Petrem Bulvou, bytem Labská 13, 543 51 Špindlerův Mlýn jako nájemcem a Městem
Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem části pozemku p. č. 510/1 o výměře
4.689 m² v k. ú. Labská za účelem provozu lyžařského vleku a údržby pozemku sečením,
odstraňováním náletových dřevin a zabezpečení ochrany přírody.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0)
27/6/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-110-2013/MO mezi
společností ASTOR – KOMPLEX s.r.o., se sídlem V Mlejnku 611, 500 11 Hradec Králové
jako dodavatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na znovuzprovoznění
kamerového systému v objektu hasičské zbrojnice ve Špindlerově Mlýně.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
28/6/2013
Rada města bere na vědomí dopis ve věci přístupu na pozemek p. č. 152/3 přes pozemek
p. č. 152/13 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn ze strany společnosti AMTRAK s.r.o., se sídlem
V Korytech 3234, 100 00 Praha 10.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
29/6/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Pojistnou smlouvu č. 7720734263 mezi
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21,
186 00 Praha 8 jako pojistitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako pojistníkem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
30/6/2013
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyvěsit záměr prodeje pozemků p. č. 813/4
o výměře 186 m2 a p. č. 813/1 o výměře cca 500 m2 vše v k. ú. Labská.
(pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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31/6/2013
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídek na 2. kolo veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku 8 ks přetlakových vzduchových izolačních přístrojů s otevřeným okruhem
(dýchacích přístrojů) a zkušební stolice pro vzduchový dýchací přístroj, dle schválené
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Špindlerův Mlýn
č. V-13/2012.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
32/6/2013
Rada města schvaluje oslovení těchto společností a fyzických osob:
1. Dräger Safety s.r.o., se sídlem Pod Sychrovem I-64, č. p. 1392, 101 00 Praha 10,
2. SZDT, s.r.o., se sídlem Tř. 5. května 500/34, 373 72 Lišov,
3. JVPO spol. s r.o., se sídlem K. Světlé 540/6, 370 04 České Budějovice,
4. ZAHAS, s.r.o., se sídlem Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou,
5. Perspekta, spol. s r.o., se sídlem Galandauerova 2597/16, 612 00 Brno,
6. Ing. Petr Grégr, se sídlem Kotulánova 6, 628 00 Brno,
7. Ziegler Hasičská Technika s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,
8. KNĚŽEK s.r.o., se sídlem Palkovice 597, 739 41 Palkovice a
9. WISS CZECH, s.r.o., se sídlem Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice.
k účasti na veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku 8 ks přetlakových vzduchových
izolačních přístrojů s otevřeným okruhem (dýchacích přístrojů) a zkušební stolice pro
vzduchový dýchací přístroj.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
33/6/2013
Rada města schvaluje výběrovou komisi na 2. kolo veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku 8 ks přetlakových vzduchových izolačních přístrojů s otevřeným okruhem
(dýchacích přístrojů) a zkušební stolice pro vzduchový dýchací přístroj ve složení:
Bc. Vladimír Staruch, Ing. René Hroneš, MUDr. Petr Novák, Pavel Jirsa, Ivan Bila, Pavel
Viktorin, Petr Šmíd.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
34/6/2013
Rada města bere na vědomí Návrh spolupráce při výstavbě parkovacího domu Medvědín
Špindlerův Mlýn ze strany společnosti VINCI Park CZ a.s., se sídlem
Washingtonova 17/1599, 110 00 Praha 1.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Informace:
1) O možnosti opravy a následného využití vozidla VW Transporter

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta
Ve Špindlerově Mlýně, dne 19. 2. 2013

Zapsala: T. Antošová

MUDr. Petr Novák, v.r.
místostarosta

