Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 27/2016, které se konalo
v pondělí dne 8. 2. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/27/2016-RM
Rada města schvaluje program 27. zasedání.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
2/27/2016-RM
Rada města pověřuje zápisem Mgr. Evu Klouček Filipovou.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
3/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 12.000,- Kč na akci
„Pouťový běh“ pořádanou fyzickou osobou, panem Lvem Brunclíkem. Dotace bude
vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
č. 16DRM-01 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a
zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 8.000,- Kč na akci „Malá
cena Špindlerova Mlýna“ (český pohár běhu do vrchu) pořádanou fyzickou osobou, panem
Lvem Brunclíkem. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 16DRM-02 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
5/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 12.304,- Kč na činnost
Hudební skupiny PETACH Špindlerův Mlýn, se sídlem Špindlerův Mlýn 131,
543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 16DRM-03 v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: Mgr. Klouček Filipová
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6/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 30.000,- Kč na činnost
Spolku lyžníků Špindlerův Mlýn, se sídlem Bedřichov 73, 543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace
bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města č. 16DRM-04 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
§ 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
7/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 26.039,- Kč na činnost
spolku SK Špindl z.s., se sídlem Bedřichov 150, 543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace bude
vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
č. 16DRM-05 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a
zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
8/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 8.000,- Kč na činnost
spolku SKI Klub Špindl, se sídlem Špindlerův Mlýn 162, 543 51 Špindlerův Mlýn (účast
lyžařského oddílu na světovém poháru v Kanadě a Korei). Dotace bude vyplacena na základě
podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 16DRM-06
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a zákona
č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
9/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 8.000,- Kč na akci
„Double Mix Tour“ pořádanou spolkem Špindl sport, o.s. Dotace bude vyplacena na základě
podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 16DRM-07
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a zákona
č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Mgr. Klouček Filipová
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10/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 35.045,- Kč na činnost
Dobrovolného sportovního sdružení, se sídlem Bedřichov 96, 543 51 Špindlerův Mlýn.
Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města č. 16DRM-08 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 8.000,- Kč na akci
„Mistrovství ČR ve skialpinismu 2016“ (6. závod českého poháru ve Skialpinismu 2016
a 25. ročník memoriálu Jana Zapletala) pořádanou pobočným spolkem SKI – ALP – CLUB
SLOVAN ŠPINDLERŮV MLÝN. Dotace bude vyplacena na základě podepsané
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 16DRM-09 v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a zákona
č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
12/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 28.893,- Kč na činnost
pobočného spolku SKI – ALP – CLUB SLOVAN ŠPINDLERŮV MLÝN, se sídlem
Svatopetrská 260, 543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace bude vyplacena na základě podepsané
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 16DRM-10 v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a zákona
č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
13/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 16.589,- Kč na činnost
spolku Across the mountains team o.s., se sídlem Bedřichov 105, 543 51 Špindlerův Mlýn.
Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města č. 16DRM-11 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: Mgr. Klouček Filipová
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14/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 29.115,- Kč na činnost
spolku SPORT TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN z.s., se sídlem Bedřichov 72,
543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 16DRM-12 v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
15/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 12.000,- Kč na akci
„Špindlerovka Cup 2016“ pořádanou fyzickými osobami, panem Tomášem Vrabcem a panem
Ctiborem Vrabcem. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 16DRM-13 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
16/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 21.425,- Kč na činnost
dětského šachového kroužku vedeného fyzickou osobou, panem Martinem Blažkem. Dotace
bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města č. 16DRM-14 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
§ 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
17/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 12.000,- Kč na akci
Přebor KHK a veřejný závod v běhu na lyžích „Špindlerovská Buď Fitka“ pořádanou ústavem
Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z.ú. Dotace bude vyplacena na základě podepsané
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 16DRM-15 v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a zákona
č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Mgr. Klouček Filipová
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18/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 12.000,- Kč na akci
„O pohár Sportovní akademie“ (krajský pohár v přespolním běhu) pořádanou ústavem
Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z.ú. Dotace bude vyplacena na základě podepsané
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 16DRM-16 v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a zákona
č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
19/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 8.000,- Kč na podporu
činnosti při účasti na závodech psích spřežení fyzické osobě, paní Václavě Kuříkové. Dotace
bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města č. 16DRM-17 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
§ 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
20/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 13.184,- Kč na činnost
spolku Lyžařský klub VS Praha z.s., se sídlem Zakouřilova 791/110, Chodov, 149 00 Praha.
Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města č. 16DRM-18 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
21/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 12.304,- Kč na činnost
Spolku milců umění hokejového ,,Špindl poinťáci“, se sídlem Špindlerův Mlýn 31,
543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 16DRM-19 v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Mgr. Klouček Filipová

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
22/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 8.000,- Kč na akci
„Netradiční Špindl“ pořádanou spolkem SK LOQUITA’S, o.s. Dotace bude vyplacena
na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
č. 16DRM-20 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a
zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
23/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 8.000,- Kč na akci
„Telemarková noc Špindl 2015“ pořádanou fyzickou osobou, Ing. Pavlou Zavoralovou.
Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města č. 16DRM-21 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
24/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 10.766,- Kč na činnost
horolezeckého oddílu HO LOKNI Špindlerův Mlýn, se sídlem Špindlerův Mlýn 263,
543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 16DRM-22 v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
25/27/2016-RM
Rada města, na základě doporučení Komise grantové ze dne 22. 1. 2016 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 49.989,- Kč na činnost
spolku SKi team Sv. Petr, z.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn.
Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města č. 16DRM-23 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10a zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Mgr. Klouček Filipová

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
26/27/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2013260/VB1 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly jako oprávněnou z věcného břemene –
služebnosti a Městem Špindlerův Mlýn jako povinným z věcného břemene – služebnosti
na zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle energetického zákona.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
27/27/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. E-173-2016/MO mezi
společenstvím vlastníků jednotek Společenství Davidovy Boudy č. p. 96, Špindlerův Mlýn,
se sídlem Špindlerův Mlýn 96, 543 51 Špindlerův Mlýn jako nájemcem a Městem Špindlerův
Mlýn jako pronajímatelem na pronájem části pozemku p. č. 968 o výměře 129 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem parkování osobních vozidel.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
28/27/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. E-174-2016/MO mezi
panem Jiřím Dunkou, bytem Špindlerův Mlýn 159, 543 51 Špindlerův Mlýn, paní Alenou
Sládkovou, bytem Na Valech 455, 543 02 Vrchlabí – Hořejší Vrchlabí a společností
Mountain Properties s.r.o., se sídlem Krakovská 1366/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 jako
nájemci a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem pozemku p. č. 996/1
o výměře 451 m² a pozemku p. č. 151/2 o výměře 33 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn
za účelem údržby pozemků, zajištění dopravní obslužnosti k objektům, parkování osobních
vozidel a využití pozemků pro kontejnery na komunální odpad.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
29/27/2016-RM
Rada města vydává souhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn k záměru umístění stavby
dočasné pro zemědělství a sklad plodin na části pozemku p. č. 529/2 o výměře 25 m²
v k. ú. Labská žadateli Petrovi Bulvovi, bytem Labská 13, 543 51 Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
30/27/2016-RM
Rada města odkládá rozhodnutí o vydání stanoviska Města Špindlerův Mlýn k záměru
umístění reklamy na budově umístěné na pozemku st. p. č. 388 v k. ú. Bedřichov
v Krkonoších společnosti ERK ŠPINDL s.r.o., se sídlem Černohorská 323, 542 25 Janské
Lázně.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
31/27/2016-RM
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti
PFT, spol. s r.o., se sídlem U Javůrkovy louky 567, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
na stavební práce „Výměna oken správní budovy ČOV“ dle schváleného Plánu investic,
technického zhodnocení a oprav pro rok 2016 Vodovodu a kanalizace města Špindlerův
Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: Mgr. Klouček Filipová

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
32/27/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-170-2016/MO mezi
společností PFT, spol. s r.o., se sídlem U Javůrkovy louky 567, Holínské Předměstí,
506 01 Jičín jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na stavební
práce „Výměna oken správní budovy ČOV“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
33/27/2016-RM
Rada města bere na vědomí nabídku č. 16002052 na uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky plynu na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 od společnosti
ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
34/27/2016-RM
Rada města bere na vědomí Smlouvu o poskytování regionálních služeb uzavřenou mezi
Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově, se sídlem Krakonošovo
náměstí 128, 541 01 Trutnov jako pověřenou knihovnou a Městem Špindlerův Mlýn jako
základní knihovnou na poskytování regionálních knihovnických služeb.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
35/27/2016-RM
Rada města nesouhlasí s nabídkou a poskytováním poradenských služeb ze strany společnosti
Národní Agentura Pro Dotace s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 823/33, 110 00 Praha 1.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
36/27/2016-RM
Rada města souhlasí s poskytnutím technické výpomoci pro Sbor dobrovolných hasičů
Vrchlabí 1 při pořádání dětského dne 28. 5. 2016.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
37/27/2016-RM
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise grantové ze dne 22. 1. 2016.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 15. 2. 2016

Zapsala: Mgr. Klouček Filipová

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

