Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 7/2013, které se konalo
v pondělí dne 4. 3. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/7/2013
Rada města schvaluje program 7. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/7/2013
Rada města pověřuje zápisem Terezu Antošovou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/7/2013
Rada města nesouhlasí s uspořádáním cyklických pouličních sbírek ve Špindlerově Mlýně
společností TESSO sp.j.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4/7/2013
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Obnova asfaltového krytu komunikace na části pozemku p. č. 825/1
v k. ú. Labská ve Špindlerově Mlýně“ dle schválené Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu Města Špindlerův Mlýn č. V-13/2012.
Rada města schvaluje oslovení těchto společností:
1. H N H spol. s r.o., se sídlem Jizerská 756, 514 01 Jilemnice – Hrabačov,
2. Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o., se sídlem Vrchlabská 71, 543 51 Špindlerův
Mlýn,
3. SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
4. L T M Vrchlabí, spol. s r.o., se sídlem Kunčice nad Labem 117, 543 61 Kunčice nad
Labem a
5. W – STAV s.r.o, se sídlem J. Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
5/7/2013
Rada města schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Obnova asfaltového krytu komunikace na části pozemku p. č. 825/1 v k. ú. Labská ve
Špindlerově Mlýně“ ve složení: Bc. Vladimír Staruch, MUDr. Petr Novák, Pavel Jirsa, Jiří
Voborník, Ing. Milan Marx.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)

Zapsala: T. Antošová
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6/7/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek – inflace k Nájemní smlouvě
č. 2202/II/29/2011 o dočasném užívání pozemků mezi Správou Krkonošského národního
parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí jako pronajímatelem a Městem Špindlerův
Mlýn jako nájemcem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
7/7/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek – inflace k Nájemní smlouvě
č. 2065/II/27/2011 o dočasném užívání pozemků mezi Správou Krkonošského národního
parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí jako pronajímatelem a Městem Špindlerův
Mlýn jako nájemcem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
8/7/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek – inflace k Nájemní smlouvě
č. 0394/II/15/2011 o dočasném užívání pozemků mezi Správou Krkonošského národního
parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí jako pronajímatelem a Městem Špindlerův
Mlýn jako nájemcem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
9/7/2013
Rada města stanovuje s účinností od 4. 3. 2013 počet zaměstnanců činných na základě
dohody o pracovní činnosti v organizační složce města Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce Špindlerův Mlýn (kategorie JPO II) na patnáct.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
10/7/2013
Rada města schvaluje odstoupení od Smlouvy o nájmu ze dne 11. 2. 2009 uzavřené mezi
společností MYLAND s.r.o., se sídlem V Rovinách 520/46, 147 00 Praha 4 a Městem
Špindlerův Mlýn z důvodu závažného porušení smlouvy.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto odstoupení.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
11/7/2013
Rada města souhlasí se snížením fakturované částky u faktury č. 1241110191 za pokácení
stromů ve dnech 7. 11. 2012 a 13. 11. 2012 o náklady související s užitím vozidla CAS 16
MZZ.
(pro – 3, proti – 1, zdržel se – 1)

Zapsala: T. Antošová
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12/7/2013
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit změnu Zřizovací listiny Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Špindlerův Mlýn ze dne 23. 6. 2005 po obsahové stránce.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Informace:
1) O marketingové činnosti ze strany realitní kanceláře ERK ŠPINDL s.r.o.
2) O poděkování za spolupráci při realizaci mezinárodního vojenského cvičení
„SNOWFLAKE 2013“
3) O nabídce k provozování MHD Špindlerův Mlýn
4) O složení Stavební komise

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 5. 3. 2013

Zapsala: T. Antošová

MUDr. Petr Novák, v.r.
místostarosta

