Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 9/2013, které se konalo
v pondělí dne 8. 4. 2013 v 16:45 hodin v kanceláři starosty města
Špindlerův Mlýn
1/9/2013
Rada města schvaluje program 9. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
2/9/2013
Rada města pověřuje zápisem Terezu Antošovou.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
3/9/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění vzor dodatku ke smlouvě o nájmu hrobového
místa.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4/9/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Licenční smlouvu č. R-67-2013/CRKS pro
poskytnutí loga zdarma mezi Správou Krkonošského národního parku, se sídlem
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí jako nabyvatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako
poskytovatelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
5/9/2013
Rada města souhlasí s navrženou trasou závodu „Vrchlabí Špindl Tour Škoda auto“ ze seriálu
„Kolo pro život“ konaného dne 22. 6. 2013, která bude vedena na vybraných pozemcích
města za předpokladu, že bude ze strany pořadatele dostatečně zajištěna bezpečnost této trasy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
6/9/2013
Rada města ustupuje od písemné výpovědi z Hromadné licenční smlouvy
č. VP 2012 5795 uzavřené 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.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
7/9/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 1 k licenční smlouvě
č. VP 2012 5795 ze dne 10. 1. 2013 o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání
audiovizuálních děl v kinech 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 tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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8/9/2013
Rada města, na základě doporučení Stavební komise ze dne 27. 3. 2013, vydává tato
stanoviska Města Špindlerův Mlýn:
1. Souhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn:
a) K projektu přestavby penzionu č. p. 64 ve Špindlerově Mlýně „Chata Stoh“, zastavěná
plocha a výška objektu jsou v souladu s regulačním plánem. Navržený počet podlaží
objektu (2 PP + NP + P) je v rozporu s regulačním plánem.
b) K části dokumentace pro územní řízení projektu rekonstrukce objektu č. p. 104
na st. p. č. 92/1 v k. ú. Špindlerův Mlýn, původní označení „Penzion Bruk“.
2. Ostatní:
a) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o pořízení změny územního a
regulačního plánu – změna funkční plochy st. p. č. 56 v k. ú. Špindlerův Mlýn z „BI“
na plochu „OK.1“ a změna kapacity, zastavěné plochy a podlažnosti objektu č. p. 64 v
regulačním plánu.
b) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o pořízení změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn – změna funkce užívání pozemku p. č. 391 v k. ú. Špindlerův Mlýn –
záměr výstavby rodinného domu do velikosti zastavěné plochy 150 m².
c) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o projednání a provedení změny
Územního plánu Špindlerův Mlýn – změna funkce užívání pozemku p. č. 509/30 v k.
ú. Špindlerův Mlýn – záměr výstavby objektu pro provoz vláčku.
d) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o pořízení změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn – změna funkčního využití pozemku p. č. 196 v k. ú. Špindlerův
Mlýn – záměr přístavby stávajícího objektu Horského střediska Eljon č. p. 33.
e) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o pořízení změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn – změna funkce užívání pozemku p. č. 457/4 v k. ú. Labská – záměr
výstavby rodinného domu do 150 m².
f) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o pořízení změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn – změna funkčního využití části pozemku p. č. 526/32 v k. ú. Labská
– záměr výstavby dvougeneračního rodinného domku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
9/9/2013
Rada města ustupuje od písemné výpovědi z nájmu bytu podané nájemníkovi městského bytu
č. 2 v domě č. p. 134 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
10/9/2013
Rada města schvaluje vyřazení nefunkčního majetku inv. č. 5/173/32 (rychlovarná konvice) a
souhlasí s jeho odepsáním z majetkové evidence.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/9/2013
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části nebytového prostoru o výměře 87 m2
v objektu č. p. 232 Špindlerův Mlýn za účelem provozování prodejny drogerie.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)

Zapsala: T. Antošová
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12/9/2013
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
v předloženém znění Kupní smlouvu č. A-30-2013/MO mezi společností Dräger Safety s.r.o.,
se sídlem Pod Sychrovem I-64 č. p. 1392, 101 00 Praha 10 jako prodávajícím a Městem
Špindlerův Mlýn jako kupujícím.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
13/9/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. DK-NET/OSNM/88-3/2013-3 mezi společností VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská
třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněným a Městem Špindlerův Mlýn jako
povinným.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
14/9/2013
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce vodovodního řadu B3 II. etapa v úseku hotel Hanička – hotel Palace“, dle
schválené Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Špindlerův Mlýn
č. V-13/2012.
Rada města schvaluje oslovení těchto společností a firmy:
1. STAS, s.r.o., se sídlem Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí,
2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., provozovna Špindlerův Mlýn, se sídlem
Bedřichov 94, 543 51 Špindlerův Mlýn a
3. ECCE stavební firma Lánov – Ing. Josef Kalenský, se sídlem Prostřední Lánov 156,
543 41 Lánov.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
15/9/2013
Rada města schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
vodovodního řadu B3 II. etapa v úseku hotel Hanička – hotel Palace“ ve složení: Bc. Vladimír
Staruch, Pavel Jirsa, Ivan Bila, Jiří Voborník, Ing. Oto Seidler, náhradník Bc. Jan Klimenta.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
16/9/2013
Rada města schvaluje odprodej nepotřebného majetku Města – vozidla VOLKSWAGEN
Transporter 2.5 TDI RZV 4H6 3272 na náhradní díly za nejvyšší nabídnutou cenu. Nejnižší
možná cena dle znaleckého posudku činí 75.000,- Kč. Rada města ukládá majetkovému
odboru vypsat veřejnou nabídku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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17/9/2013
Rada města schvaluje Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na službu
„Dokumentace – Tělocvična základní školy II.“, dle schválené Směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Města Špindlerův Mlýn č. V-13/2012.
Rada města schvaluje oslovení těchto společností:
1. ATIP, a.s., se sídlem Pražská 169, 541 31 Trutnov,
2. AKIA, a.s., se sídlem Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové a
3. 3Q PROJECT, a.s., se sídlem Eliščino nábřeží 304, 500 03 Hradec Králové.
(pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0)
18/9/2013
Rada města schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu
„Dokumentace – Tělocvična základní školy II.“ ve složení: Bc. Vladimír Staruch, Ivan Bila,
Ing. René Hroneš, Jiří Voborník, Ing. Luboš Rypl, náhradník Bc. Jan Klimenta.
(pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0
19/9/2013
Rada města ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Provoz
MHD Špindlerův Mlýn na rok 2013“.
(pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0)
20/9/2013
Rada města, na základě výsledků výběrového řízení 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“, schvaluje výběr nejvhodnější nabídky od společnosti
EUROVIA CS, a.s., se sídlem Piletická 498, 503 41 Hradec Králové.
Rada města schvaluje další pořadí nabídek dle výsledků výběrového řízení 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“:
2. nabídka č. 2 – COLAS CZ, a.s., se sídlem P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové,
3. nabídka č. 5 – SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa a
4. nabídka č. 4 – L T M Krkonoše, s.r.o., se sídlem Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad
Úpou.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
21/9/2013
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti
DEVA F-M. s.r.o., se sídlem Collo-louky 2140, 738 02 Frýdek – Místek na nákup 4 ks
zásahových obleků pro JPO II ve Špindlerově Mlýně ve výši 68.924,02 Kč včetně DPH.
Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
22/9/2013
Rada města nesouhlasí s udělením souhlasného stanoviska k žádosti o udělení licence na
provozování městské autobusové dopravy pro dopravce KAD spol. s r.o., se sídlem
Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí na linku č. 695 900.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)

Zapsala: T. Antošová
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23/9/2013
Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise Sociální, školské, osvěty a bytové ze dne
14. 3. 2013.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
24/9/2013
Rada města schvaluje přijetí daru pro ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn ve výši 5.000,- Kč od paní
Ivany Strunz, bytem Božanovská 2618/60A, 193 00 Praha 20 v souladu s § 27 odst. 5 písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s čl. VII,
odst. 6 Dodatku č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
25/9/2013
Rada města ustupuje od písemného odstoupení od Smlouvy o nájmu reklamních ploch
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.
(pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 11. 4. 2013

Zapsala: T. Antošová

MUDr. Petr Novák, v.r.
místostarosta

