Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 15/2013, které se konalo
v pondělí dne 1. 7. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/15/2013
Rada města schvaluje program 15. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/15/2013
Rada města pověřuje zápisem Terezu Antošovou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/15/2013
Rada města schvaluje v upraveném znění Licenční smlouvu č. R-70-2013/CRKS pro
poskytnutí loga zdarma mezi Klubem přátel folklorního souboru Špindleráček o.s., se sídlem
Bedřichov 75, 543 51 Špindlerův Mlýn jako nabyvatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako
poskytovatelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/15/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Smlouvy o kontrolní činnosti
ze dne 17. 5. 2003 mezi společností ON – OK Libina, s.r.o., se sídlem Libina 95, 788 05
Libina jako vykonavatelem kontroly a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem kontroly.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
5/15/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o kontrolní činnosti č. I-168-2013/FO
mezi společností ON – OK Libina, s.r.o., se sídlem Libina 95, 788 05 Libina jako
vykonavatelem kontroly a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem kontroly.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
6/15/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Smlouvy o poradenství
k DPH ze dne 19. 12. 2008 mezi Ing. Karlem Ondráškem, se sídlem Libina 95, 788 05 Libina
jako dodavatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako odběratelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
7/15/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. E-136-2013/MO mezi
panem Ladislavem Fedoriškou, paní Martinou Fedoriškovou, oba bytem Špindlerův Mlýn 41,
543 51 Špindlerův Mlýn jako nájemci a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na
část pozemku p. č. 178/1 o výměře 140 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem údržby
pozemku sečením, odstraňování náletových dřevin a zabezpečení ochrany přírody.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
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8/15/2013
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemků st. p. č. 275 o výměře 207 m²
včetně budovy bez č. p. na st. p. č. 275 (stavby pro dopravu), st. p. č. 607 o výměře 11 m²,
st. p. č. 608 o výměře 61 m², p. č. 1029 o výměře 331 m², p. č. 706/16 o výměře 3.090 m²
a části pozemku p. č. 706/10 o výměře 900 m² vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších a pozemku
p. č. 173/5 o výměře 267 m², části pozemku p. č. 173/1 o výměře 850 m² a části pozemku
p. č. 178/1 o výměře 250 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
9/15/2013
Rada města schvaluje vypsání poptávkového řízení na stavební práce „Oprava střechy na
budově základní školy č. p. 32 ve Špindlerově Mlýně“, dle schválené Směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Města Špindlerův Mlýn č. V-13/2012.
Rada města schvaluje oslovení těchto fyzických osob a společností:
1. Pavel Tomeš, se sídlem Mladé Buky 280, 542 23 Mladé Buky,
2. Václav Tomeš, se sídlem Horní Staré Buky ev. č. 82, 541 01 Staré Buky,
3. Střechy Reno Trutnov, s.r.o., se sídlem 5. května 503, 542 24 Svoboda nad Úpou a
4. Milan Kužel, se sídlem Na Bělidle 502, 543 01 Vrchlabí.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
10/15/2013
Rada města schvaluje výběrovou komisi k poptávkovému řízení na stavební práce
„Oprava střechy na budově základní školy č. p. 32 ve Špindlerově Mlýně“ ve složení:
Bc. Vladimír Staruch, Pavel Jirsa, Jiří Voborník, Mgr. Petr Libřický, P. Kubec, náhradník
Jindřich Jebavý.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/15/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Smlouvy o užívání pozemku
ze dne 20. 11. 1998 uzavřenou mezi společností AMTRAK s.r.o., se sídlem V Korytech 3234,
100 00 Praha 10 – Strašnice, paní Vlastislavou Gašparíkovou, bytem Špindlerův Mlýn 196,
543 51 Špindlerův Mlýn a Městem Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
12/15/2013
Rada města bere na vědomí dopis ze strany společnosti SpindlMAX s.r.o. a pana Tomáše
Tyleho a trvá na usnesení Rady města č. 23/14/2013 ze dne 17. 6. 2013.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
13/15/2013
Rada města, na základě návrhu tajemníka MěÚ Špindlerův Mlýn, jmenuje do funkce vedoucí
Odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Bc. Evu Klouček Filipovou s účinností ode dne
nástupu Mgr. Sylvie Dlouhé na mateřskou dovolenou, a to na dobu určitou, po dobu trvání
mateřské a rodičovské dovolené.
Rada města pověřuje tajemníka MěÚ podpisem tohoto jmenování.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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14/15/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720610486
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 tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
15/15/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Pojistnou smlouvu č. 2942318649 mezi Generali
Pojišťovnou a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 jako pojistitelem a Městem
Špindlerův Mlýn jako pojistníkem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 2. 7. 2013

Zapsala: T. Antošová

MUDr. Petr Novák, v.r.
místostarosta

