Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 8/2014, které se konalo
v pondělí dne 28. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starosty města
Špindlerův Mlýn
1/8/2014
Rada města schvaluje program 8. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/8/2014
Rada města pověřuje zápisem Terezu Antošovou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/8/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o spolupráci č. R79 mezi společností
EXPRESNET.CZ s.r.o., se sídlem Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň jako dodavatelem a Městem
Špindlerův Mlýn jako objednavatelem na natočení a odvysílání pořadu CYKLOTOULKY
ŠPINDLERŮV MLÝN.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4/8/2014
Rada města schvaluje nejvýhodnější cenovou nabídku od společnosti REKLAMA
KUBÍČEK spol. s r.o., se sídlem Francouzská 417/81, 602 00 Brno na nákup reprezentačního
stanu pro potřeby odboru Cestovního ruchu, kultury a sportu.
Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
5/8/2014
Rada města, na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na službu „PR propagace 5 akcí Města Špindlerův Mlýn a organizace 3 presstripů – 2. kolo“,
schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zajištění služeb public relations
č. C-138-2014/CRKS s vybraným uchazečem společností orange&co.marketing s.r.o.,
se sídlem Česká 1112/2, 150 00 Praha 5 jako agenturou a Městem Špindlerův Mlýn jako
klientem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0)
6/8/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů mezi společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4 a Městem Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)

Zapsala: T. Antošová
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7/8/2014
Rada města neschvaluje v předloženém znění Smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi společností ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8,
143 00 Praha 4 a Městem Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
8/8/2014
Rada města neschvaluje v předloženém znění Smlouvu o výpůjčce a používání klecových
kontejnerů pro skladování elektrozařízení mezi společností ASEKOL s.r.o., se sídlem
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 jako půjčitelem a Městem Špindlerův Mlýn
jako vypůjčitelem.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
9/8/2014
Rada města schvaluje poskytnutí sociální pomoci žadatelce paní Ivetě Paulů, bytem
Bedřichov 151, 543 51 Špindlerův Mlýn ve výši 10.000,- Kč na úhradu nájemného.
(pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0)
10/8/2014
Rada města schvaluje Účetní závěrku za rok 2013 Základní školy a mateřské školy
Špindlerův Mlýn p.o., se sídlem Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/8/2014
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Výroční zprávu školy o hospodaření
za rok 2013 předkládanou Základní školou a mateřskou školou Špindlerův Mlýn p.o.,
se sídlem Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
12/8/2014
Rada města neschvaluje Dohodu o splátkovém kalendáři č. 2/2014.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
13/8/2014
Rada města, na základě doporučení Stavební komise ze dne 23. 4. 2014, vydává tato
stanoviska Města Špindlerův Mlýn:
1. Souhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn:
a) k záměru realizace stavby „Rozšíření mostu Hromovka – Špindlerův Mlýn“
na pozemcích p. č. 787/32 a p. č. 787/34 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn a pozemcích
p. č. 706/16, p. č. 706/35 a p. č. 845/30 vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších
za podmínky smluvního vyřízení příjezdu k budovanému mostu,
b) k záměru stavby multifunkčního objektu Svatý Petr za podmínky současného řešení
umístění veřejného WC.
2. Nesouhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn:
a) k záměru „Přestavba, dostavba, stavební úpravy, přístavba a nástavba hotelu Praha“
z důvodu nesouladu s územním plánem.
Zapsala: T. Antošová
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3. Ostatní:
a) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o pořízení změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn – objekt pro rodinnou rekreaci na pozemku p. č. 134/6
v k. ú. Špindlerův Mlýn.
b) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o pořízení změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn spočívající v legalizaci provedených úprav, které nebyly
dokladovány a stavebně povolovány u objektu č. p. 9 na st. p. č. 78 a okolních
pozemcích v k. ú. Labská – „pension Alenka“.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
14/8/2014
Rada města, na základě doporučení Stavební komise ze dne 23. 4. 2014, vydává nesouhlasné
stanovisko Města Špindlerův Mlýn k přestavbě objektu č. p. 64 Špindlerův Mlýn z důvodu
rozporu s územním plánem a územním rozhodnutím vydaným v 08/2013.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
15/8/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2014 - VOS
mezi společností Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s., se sídlem Zemědělská 880,
500 03 Hradec Králové 3 jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem
na zpracování a podání žádosti o dotaci k projektu “Revitalizace objektu MŠ Špindlerův
Mlýn“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
16/8/2014
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyvěsit záměr prodeje části pozemku
p. č. 813/1 o výměře 10 m² a části pozemku p. č. 814/5 o výměře 3 m² vše v k. ú. Labská.
(pro – 2, proti – 3, zdržel se – 0) NESCHVÁLENO
17/8/2014
Rada města uděluje nájemci, společnosti EDEN, s.r.o., se sídlem Špindlerův Mlýn 121,
543 51 Špindlerův Mlýn, souhlas s podnájmem části objektu č. p. 121 (prodejna potravin)
Špindlerův Mlýn společnosti ROSA market s.r.o., se sídlem J. Silného 2683,
767 01 Kroměříž.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
18/8/2014
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č. 250/2 o výměře
28,5 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem parkování vozidel.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
19/8/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě
č. F-47-2013/MO mezi paní Jitkou Abrahámovou, bytem Bedřichov 120, 543 51 Špindlerův
Mlýn jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem
nebytového prostoru o výměře 87 m² v objektu č. p. 232 Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
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20/8/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Výměna vodovodního řadu Inka – Úda, Svatý Petr“, dle
schválené Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Špindlerův Mlýn
č. V-20/13.
Rada města schvaluje oslovení těchto společností a fyzické osoby:
1. STAS, s.r.o., se sídlem Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí,
2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a
3. Zdeněk Šubrt – ROVAK, se sídlem Na Výsluní 2741, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
21/8/2014
Rada města schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Výměna vodovodního řadu Inka – Úda, Svatý Petr“ ve složení: Bc. Vladimír Staruch,
Ing. Oto Seidler, Jiří Voborník, Bc. Jan Klimenta, MUDr. Petr Novák, náhradník Ivan Bila.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
22/8/2014
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti Parkety
Stříbrný s.r.o., se sídlem M. D. Rettigové 1194, 500 02 Hradec Králové na renovaci parket
a zhotovení nového obložení stěn v tělocvičně základní školy Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
23/8/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-137-2014/MO mezi
společností Parkety Stříbrný s.r.o., se sídlem M. D. Rettigové 1194, 500 02 Hradec Králové
jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na renovaci parket
a zhotovení nového obložení stěn v tělocvičně základní školy Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
24/8/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikace na pozemku p. č. 706/9
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších“, dle schválené Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu Města Špindlerův Mlýn č. V-20/13.
Rada města schvaluje oslovení těchto společností:
1. H N H spol. s r.o., se sídlem Hrabačov 756, 514 01 Jilemnice – Hrabačov,
2. Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o., se sídlem Bedřichov 71, 543 51 Špindlerův
Mlýn,
3. SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
4. LTM Krkonoše, s.r.o., se sídlem Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou a
5. COLAS CZ, a.s., se sídlem ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9.
(pro – 3, proti – 2, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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25/8/2014
Rada města schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Oprava komunikace na pozemku p. č. 706/9 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších“
ve složení: Bc. Vladimír Staruch, Pavel Jirsa, Jiří Voborník, Jindřich Jebavý, DiS.,
MUDr. Petr Novák, náhradník Bc. Jan Klimenta.
(pro – 3, proti – 2, zdržel se – 0)
26/8/2014
Rada města, na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Výměna vodovodního řadu DN 80 u kostela“, schvaluje v předloženém
znění Smlouvu o dílo č. C-139-2014/MO s vybraným uchazečem společností Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako zhotovitelem
a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
27/8/2014
Rada města schvaluje předloženou cenovou nabídku od společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice na stavební práce „Oprava části
dešťové kanalizace v úseku hotel Windsor – hotel Praha“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
28/8/2014
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu zábradlí mostu k lanové dráze Medvědín
přes řeku Labe o výměře 5 m² na pozemku p. č. 962/12 v k. ú. Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0)
29/8/2014
Rada města uděluje souhlas se vstupem na pozemky Města Špindlerův Mlýn z důvodu
provádění zásahů a opatření za účelem zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve smyslu
§ 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
prostřednictvím Správy Krkonošského národního parku.
Rada města pověřuje starostu města podpisem prohlášení.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
30/8/2014
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 soudním řízení správním o zrušení
opatření obecné povahy vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou
30 A 34/2014.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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31/8/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo
č. C-127-2014/MO mezi společností DESIGN arcom s.r.o., se sídlem Příběnická 981/4,
130 00 Praha 3 jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 5. 5. 2014

Zapsala: T. Antošová

MUDr. Petr Novák, v.r.
místostarosta

