Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 14/2014, které se konalo
v pondělí dne 8. 9. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/14/2014
Rada města schvaluje program 14. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/14/2014
Rada města pověřuje zápisem Terezu Antošovou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/14/2014
Rada města schvaluje změnu provozní doby Turistického informačního centra Města
Špindlerův Mlýn od 17. 10. 2014 do 14. 12. 2014.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/14/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Objednávku č. 201/14 na naučné a informační
panely, panel pro mapy a naučné vzdělávací prvky pro dovybavení naučných stezek města
Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této objednávky.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
5/14/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Objednávku č. 202/14 na mapové informační
tabule.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této objednávky.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
6/14/2014
Rada města schvaluje v upraveném znění Nájemní smlouvu č. M-92-2014/SO mezi
zapsaným spolkem Sdružení CECH TAXI, se sídlem Špindlerův Mlýn 39, 543 51 Špindlerův
Mlýn jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem částí
pozemků za účelem stání vozidel taxislužby, a to na dobu určitou od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2017.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 1)
7/14/2014
Rada města souhlasí s vyhrazením parkovacího stání pro žadatele před domem č. p. 98
Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
(pro – 0, proti – 3, zdržel se – 1) NESCHVÁLENO

Zapsala: T. Antošová
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8/14/2014
Rada města, i přes doporučení Grantové komise ze dne 3. 7. 2014 a v souladu s Metodikou
pro poskytování finančních příspěvků z grantového programu Města Špindlerův Mlýn,
neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2014 na akci ,,NETRADIČNÍ ŠPINDL“
pořádanou SK Loquita´s, o.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 11, 543 51 Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
9/14/2014
Rada města neschvaluje v předloženém znění Darovací smlouvu mezi Asociací rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s., Klub Stonožka Ostrava, se sídlem
Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka jako obdarovaným a Městem Špindlerův Mlýn
jako dárcem na poskytnutí peněžitého daru.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
10/14/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. IV-12-2011327 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly jako oprávněným z věcného břemene a Městem Špindlerův
Mlýn jako povinným z věcného břemene.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
11/14/2014
Rada města, na základě doporučení komise Sociální, školské, osvěty a bytové ze dne
20. 8. 2014, schvaluje přidělení uvolněného městského bytu č. 2 o velikosti 2+1 v domě
č. p. 47 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně manželům Liptákovým.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
12/14/2014
Rada města schvaluje Dohodu o splátkovém kalendáři č. 4/2014.
Rada města schvaluje odpuštění penále od doby uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
č. 4/2014 za předpokladu, že bude splátkový kalendář řádně hrazen.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
13/14/2014
Rada města schvaluje Dohodu o splátkovém kalendáři č. 5/2014.
Rada města schvaluje odpuštění penále od doby uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
č. 5/2014 za předpokladu, že bude splátkový kalendář řádně hrazen.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
14/14/2014
Rada města nesouhlasí s prodloužením podnájmu městského bytu č. 14 v domě č. p. 150
Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 1)

Zapsala: T. Antošová
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15/14/2014
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti
S.O.S. – DEKORACE, s.r.o., se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 na vánoční
výzdobu ve Špindlerově Mlýně v roce 2014 ve výši 211.919,- Kč bez DPH.
Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
16/14/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. F-55-2014/MO mezi panem
Milanem Švecem, bytem Špindlerův Mlýn 258, 543 51 Špindlerův Mlýn jako nájemcem
a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem části zábradlí mostu
o výměře 2 m² na pozemku p. č. 962/12 v k. ú. Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 3, proti – 1, zdržel se – 0)
17/14/2014
Rada města nesouhlasí se záměrem výstavby nové prodejny na pevném stavebním základu
na pozemku p. č. 988 v k. ú. Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
18/14/2014
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č. 708/16 o výměře 14 m²
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 1)
19/14/2014
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy
č. E-143-2014/MO mezi společností Hotelonline a.s., se sídlem Vinohradská 2165/48,
120 00 Praha – Vinohrady jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
20/14/2014
Rada města schvaluje předloženou cenovou nabídku na opravu konstrukcí budovy Domu
služeb č. p. 278 Špindlerův Mlýn po havárii ze dne 9. 6. 2014 za maximální cenu
118.724,64 Kč bez DPH dle cenové nabídky pana Pavla Brádlera, se sídlem Nádražní 469,
543 01 Vrchlabí ze dne 7. 7. 2014.
Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
21/14/2014
Rada města uděluje nájemci, Družstvu domu služeb č. p. 278, se sídlem Špindlerův
Mlýn 278, 543 51 Špindlerův Mlýn, souhlas s podnájmem nebytových prostor v Domě služeb
panu Jiřímu Vildtovi, bytem Kaplická 860/45, 140 00 Praha 4 za účelem umístění provozovny
kosmetiky a solária.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová
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22/14/2014
Rada města revokuje usnesení Rady města č. 10/13/2014 ze dne 11. 8. 2014.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
23/14/2014
Rada města schvaluje v upraveném znění Smlouvu o poskytnutí a užití digitálních dat
č. R-82-2014/KS mezi společností Z.L.D. s.r.o., se sídlem Vánková 796/6, 181 00 Praha 8 –
Čimice jako žadatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako poskytovatelem na bezplatné
poskytnutí souborů digitálních dat.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
24/14/2014
Rada města, na základě doporučení Stavební komise ze dne 3. 9. 2014, vydává tato
stanoviska Města Špindlerův Mlýn:
a) Souhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn:
a) k záměru změny dokončené stavby, objektu č. p. 45 ve Špindlerově Mlýně dle
projektové dokumentace na akci „Alpský hotel – Stavební úpravy podkroví a fasády“,
požadujeme řešení estetického vzhledu střechy přízemní přístavby hotelu při realizaci
stavebních úprav,
b) k záměru odstranění objektu č. p. 203 na pozemku st. p. č. 214 v k. ú. Špindlerův Mlýn
a stavby nového rodinného domu na jeho místě za podmínky zachování velikosti
zastavěné plochy a výšky objektu.
b) Nesouhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn:
a) k záměru realizovat stavbu Hotel Grand – rekonstrukce a dostavba dle přiložené
situace z důvodu nesouladu s platným územním plánem.
c) Ostatní:
a) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o změnu Územního plánu Špindlerův
Mlýn – změna funkčního využití pozemku p. č. 710/30 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších
– záměr stavby RD.
b) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o změnu Územního plánu Špindlerův
Mlýn – změna funkčního využití pozemku p. č. 18/1 v k. ú. Špindlerův Mlýn – záměr
vybudování malého RD do max. 150 m² zastavěné plochy.
c) Rada města bere na vědomí dodatek k žádosti o změnu Územního plánu Špindlerův
Mlýn – změna funkčního využití pozemku st. p. č. 279, pozemku st. p. č. 280
a pozemku p. č. 508/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn – záměr navýšení ubytovací
kapacity a řešení parkování.
d) Rada města bere na vědomí doručený návrh na pořízení změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn – rozšíření plochy OK. 2 na vyznačených částech pozemků
st. p. č. 13/1, st. p. č. 13/3, st. p. č. 13/4 a p. č. 198/1 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn –
záměr dostavby zázemí a vybavení hotelu, rekonstrukce pokojů, nové wellness,
fittness, doplnění parkování.

Zapsala: T. Antošová

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
e) Rada města bere na vědomí doručený návrh na pořízení změny Územního plánu
Špindlerův Mlýn – rozšíření plochy OK. 2 na vyznačených částech pozemků
p. č. 290/1, p. č. 290/9 a p. č. 994 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn – záměr přístavby
bytové jednotky cca 130 m² a polootevřeného parkoviště pro cca 11 osobních
automobilů.
f) Rada města bere na vědomí doručený podnět ke změně Územního plánu Špindlerův
Mlýn – přesunutí vymezených zastavitelných ploch kolem hotelu Praha na volnou
plochu pod hotelem, umístění přístupové komunikace s parkováním – záměr rozšíření
hotelu Praha v malých objektech formou depandancí a krytého parkovacího stání.
g) Rada města bere na vědomí doručený podnět ke změně Územního plánu Špindlerův
Mlýn – vymezení nově zastavitelných ploch kolem objektu hotelu Venuše
pro otevřená sportoviště a víceúčelový objekt.
h) Rada města bere na vědomí doručený podnět ke změně Územního plánu Špindlerův
Mlýn – vymezení plochy pro 15 krytých parkovacích míst pokrývajících potřebu
Jeleních bud u hlavní komunikace na pozemku p. č. 698/23 v k. ú. Špindlerův Mlýn.
i) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o změnu Územního plánu Špindlerův
Mlýn – využití části pozemku p. č. 294/1 v k. ú. Špindlerův Mlýn nad penzionem
Slunečnice k výstavbě vinného sklepa a spodní části téhož pozemku k výstavbě garáže
a seníku.
j) Rada města bere na vědomí doručenou žádost o změnu Územního plánu Špindlerův
Mlýn – umožnění stavby penzionu na pozemcích p. č. 26/8 a p. č. 30/5
vše v k. ú. Špindlerův Mlýn.
k) Rada města bere na vědomí doručené připomínky k návrhu zadání
Změny č. III. Územního plánu Špindlerův Mlýn, připomínky budou předány
pořizovateli změny územního plánu.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
25/14/2014
Rada města, na základě doporučení Stavební komise ze dne 3. 9. 2014, vydává souhlasné
stanovisko Města Špindlerův Mlýn k záměru změny stavby před dokončením, uložení nové
přípojky vody na pozemcích p. č. 897/1 a p. č. 295/10 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn pro objekt
„Penzion Zvon“.
(pro – 3, proti – 1, zdržel se – 0)
26/14/2014
Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise Sociální, školské, osvěty a bytové ze dne
20. 8. 2014.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
27/14/2014
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Grantové komise ze dne 3. 7. 2014.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: T. Antošová

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
28/14/2014
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti
HAVEL PLYN a.s., se sídlem Studenec 311, 512 33 Studenec na přestavbu vozu DACIA
Duster 1,6 na alternativní palivo LPG za maximální cenu 25.000,- Kč včetně DPH.
Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 14. 9. 2014

Zapsala: T. Antošová

Pavel Jirsa, v.r.
radní

