Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 8/2013, které se konalo
v pondělí dne 18. 3. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/8/2013
Rada města schvaluje program 8. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/8/2013
Rada města pověřuje zápisem Terezu Antošovou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/8/2013
Rada města, na základě doporučení Stavební komise ze dne 20. 2. 2013, vydává tato
stanoviska Města Špindlerův Mlýn:
1. Souhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn:
a) k předložené studii 2/2013 záměru změny stavby před dokončením akce „Dům Palma
č. p. 40 Špindlerův Mlýn“ – zastavěná plocha je v souladu s původní povolenou
stavbou (budou dodrženy podmínky stavebního povolení stavby),
b) k záměru rekonstrukce Chaty Vatra dle předložené studie,
c) k realizaci zemního kabelového vedení nn – distribučního posilujícího kabelového
vedení nn pro st. p. č. 46, č. p. 53 Penzion Zvon a
d) k předložené dokumentaci pro stavební povolení stavby „Stavební úpravy a přístavba
hotelu Adélka“ za podmínky zachování služeb hotelu (restaurace).
2. Ostatní:
a) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o projednání studie „Víceúčelový
objekt na pozemcích st. p. č. 381 – st. p. č. 388 a pozemku p. č. 443/19 vše
v k. ú. Špindlerův Mlýn“. Záměr bude součástí Změny č. I Územního plánu
Špindlerův Mlýn, jejíž pořízení schválilo Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn
usnesením č. 21/11/2012-Z.
b) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o provedení změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn – modernizace a rozvoj stávajících lyžařských lokalit ve Špindlerově
Mlýně.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/8/2013
Rada města, na základě doporučení Stavební komise ze dne 20. 2. 2013, vydává souhlasné
stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „Špindlerův Mlýn –
Penzion Zvon“, upravená dokumentace z 12/2012 je v souladu s usnesením č. 5/19/2012 ze
dne 10. 9. 2012.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 1)
Zapsala: T. Antošová
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5/8/2013
Rada města, na základě doporučení Stavební komise ze dne 20. 2. 2013, vydává souhlasné
stanovisko k dokumentaci změny stavby před dokončením „Špindlerův Mlýn – Luční dům“,
za předpokladu doložení výškového stavu objektu ve vztahu k pozemku st. p. č. 285 (na němž
je umístěn rodinný dům č. p. 250) a příjezdu na staveniště dle varianty „B“ části dokumentace
„E – Zásady organizace výstavby“ – po spojovací komunikaci mezi ulicemi Špindlerovská a
Okružní, okolo hotelu Grand.
(pro – 3, proti – 1, zdržel se – 0)
6/8/2013
Rada města, i přes doporučení Stavební komise ze dne 20. 2. 2013, vydává nesouhlasné
stanovisko k řešení studie hotelu Dolská a k řešení hotelu Labe dle předložené studie,
z důvodu nesouladu s Územním plánem Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
7/8/2013
Rada města, i přes doporučení Stavební komise ze dne 20. 2. 2013, vydává nesouhlasné
stanovisko k předložené dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení akce „Přístavba
restaurace, sociálního zařízení a zpevněných parkovacích ploch u penzionu Slunečnice,
č. p. 67 Špindlerův Mlýn“, z důvodu nesouladu záměru s Regulačním plánem Špindlerův
Mlýn – Svatý Petr.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 1)
8/8/2013
Rada města, i přes doporučení Stavební komise ze dne 20. 2. 2013, vydává nesouhlasné
stanovisko k předložené studii přístavby garáží k RD na pozemku p. č. 716/15
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších z důvodu nesouladu záměru s Regulačním plánem Špindlerův
Mlýn – Bedřichov.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
9/8/2013
Rada města schvaluje vyřazení nefunkčního majetku inv. č. 5/19/81 (monitor Benq)
a souhlasí s jeho odepsáním z majetkové evidence.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
10/8/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. E-131-2013/MO mezi
panem Petrem Bulvou, bytem Labská 13, 543 51 Špindlerův Mlýn jako nájemcem a Městem
Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem pozemku p. č. 529/2 o výměře 3.080 m²
v k. ú. Labská za účelem údržby pozemku sečením, odstraňováním náletových dřevin a
zabezpečení ochrany přírody.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 1)

Zapsala: T. Antošová
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11/8/2013
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č. 152/13 o výměře
134 m2 v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem možnosti průjezdu přes tento pozemek.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
12/8/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. IV-12-2002138/1 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV – Podmokly jako oprávněným a Městem Špindlerův Mlýn jako povinným.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
13/8/2013
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od pana Viléma Háka, se
sídlem Studenec u Horek 103, 512 33 Studenec u Horek na výrobu a montáž šatních skříní do
zrekonstruované hasičské zbrojnice ve Špindlerově Mlýně ve výši 73.520,- Kč bez DPH.
Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
14/8/2013
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyvěsit záměr prodeje pozemku p. č. 96/1
o výměře 808 m2 v k. ú. Špindlerův Mlýn.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
15/8/2013
Rada města, na základě nejvýhodnější předložené cenové nabídky, schvaluje v předloženém
znění Smlouvu o dílo č. C-115-2013/MO mezi společností PFT, s.r.o., se sídlem U Javůrkovy
louky 567, 506 01 Jičín jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na
dodávku a montáž plastových oken na ČOV ve Špindlerově Mlýně dle schváleného Plánu
investic pro rok 2013 Vodovodu a kanalizace města Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
16/8/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek ze dne 12. 3. 2013 ke Smlouvě
o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 69055211 mezi společností Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako provozovatelem
a Městem Špindlerův Mlýn jako odběratelem na dodávku vody a odvádění odpadních vod
v č. p. 71 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
17/8/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Souhlasné prohlášení o změně práv
k nemovitostem ve vlastnictví České republiky mezi Správou Krkonošského národního parku,
se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí a Městem Špindlerův Mlýn na bezúplatný převod
pozemků p. č. 128/19, p. č. 133/2 vše v k. ú. Přední Labská a p. č. 104/12 v k. ú. Špindlerův
Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto prohlášení.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
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18/8/2013
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
službu „Provoz MHD Špindlerův Mlýn na rok 2013“ dle schválené Směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Města Špindlerův Mlýn č. V-13/2012.
Rada města schvaluje oslovení těchto společností:
1. KAD, spol. s r.o., se sídlem Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí,
2. Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o., se sídlem Vrchlabská 71, 543 51 Špindlerův
Mlýn a
3. OSNADO spol. s r.o., se sídlem Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
19/8/2013
Rada města schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu
„Provoz MHD Špindlerův Mlýn na rok 2013“ ve složení: Bc. Vladimír Staruch, MUDr. Petr
Novák, Pavel Jirsa, Tomáš Vrabec, Jiří Voborník, náhradník Bc. Jan Klimenta.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
20/8/2013
Rada města, na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávku 8 ks přetlakových vzduchových izolačních přístrojů s otevřeným okruhem
(dýchacích přístrojů) a zkušební stolice pro vzduchový dýchací přístroj, schvaluje
nejvhodnější nabídku od společnosti Dräger Safety s.r.o., se sídlem Pod Sychrovem I-64,
č. p. 1392, 101 00 Praha 10.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
21/8/2013
Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 21 o velikosti 1+kk v bytovém domě
č. p. 72 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně panu Pavlu Viktorinovi po dobu výkonu funkce
velitele JSDHO Špindlerův Mlýn.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
22/8/2013
Rada města bere na vědomí Žádost o opravu a odstranění závad v městském bytě č. 4 v domě
č. p. 31 ve Špindlerově Mlýně.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
23/8/2013
Rada města bere na vědomí Žádost o vydání stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení
k přístavbě restaurace, sociálního zařízení a zpevnění parkovacích ploch u penzionu
Slunečnice č. p. 67 ve Špindlerově Mlýně.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
24/8/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Smlouvy o zapůjčování
kinosálu č. D-47-2012/CRKS mezi společností Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, se
sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice a Městem Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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25/8/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění výpověď z Hromadné licenční smlouvy
č. VP 2012 5795 mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.,
se sídlem Československé armády 20, 160 56 Praha 6 a Městem Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této výpovědi.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
26/8/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění výpověď z Podlicenční smlouvy mezi společností
FALCON a.s., se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1 a Městem Špindlerův
Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této výpovědi.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
27/8/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění výpověď z Rámcové a podlicenční smlouvy mezi
společností SPI International Czech republic s.r.o., se sídlem Branická 1950/209, 140 00
Praha 4 – Krč a Městem Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této výpovědi.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
28/8/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění výpověď ze Smlouvy o nájmu filmových kopií
mezi společností Warner Bros. Entertainment s.r.o., se sídlem Soukenická 1194/13, 110 00
Praha 1 a Městem Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této výpovědi.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
29/8/2013
Rada města, na základě vlastní žádosti, odvolává z funkce člena komise Cestovního ruchu
Mgr. Martinu Beranovou (Čermákovou).
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
30/8/2013
Rada města jmenuje do funkce člena komise Cestovního ruchu Mgr. Martinu Dadejíkovou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
31/8/2013
Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise Cestovního ruchu ze dne 21. 2. 2013.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
32/8/2013
Rada města souhlasí s Návrhem na změnu odměňování členů JSDHO Špindlerův Mlýn
(JPO II).
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
33/8/2013
Rada města bere na vědomí Zápis o průběhu a výsledku výběrového řízení na obsazení
pozice velitel Městské policie Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
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34/8/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytování právních služeb mezi
JUDr. Karlem Havlem, se sídlem Martinská 8, 301 35 Plzeň jako advokátem a Městem
Špindlerův Mlýn jako klientem na právní pomoc při řízení města Špindlerův Mlýn o zrušení
územních opatření o stavební uzávěře.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
35/8/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výhradním
zprostředkování mezi společností ERK ŠPINDL s.r.o., se sídlem Černohorská 323, 542 25
Jánské Lázně jako zprostředkovatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako prodávajícím.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
36/8/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Dohody o dočasném užívání
vozidla č. P-21-2012/FO ze dne 18. 2. 2012 mezi Sportovní akademií, o.s., se sídlem
Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn a Městem Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
Informace:
1) K žádosti o možnosti zpět vzetí výpovědi Smlouvy o nájmu reklamních ploch ze
strany společnosti MYLAND s.r.o.
2) O cenových nabídkách na rekonstrukci objektu sloužícího jako autobusové nádraží

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 19. 3. 2013

Zapsala: T. Antošová

Pavel Jirsa, v.r.
radní

