Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 28/2016, které se konalo
v pondělí dne 22. 2. 2016 v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/28/2016-RM
Rada města schvaluje program 28. zasedání.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/28/2016-RM
Rada města pověřuje zápisem Ing. Janu Novotnou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/28/2016-RM
Rada města rozhodla naložit s věcmi nalezenými v roce 2012 dle přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/28/2016-RM
Rada města rozhodla o provedení ocenění pozůstalosti – osobních věcí po paní Věře
Švorcové ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn a následném prodeji nebo likvidaci těchto
věcí podle jejich stanovené hodnoty.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
5/28/2016-RM
Rada města rozhodla o označení třech vyhrazených parkovacích stání pro osobní vozidla
před domem č. p. 103 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně a dvou vyhrazených parkovacích
stání pro osobní vozidla před domem č. p. 104 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
6/28/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2013006/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 – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
7/28/2016-RM
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti
GDF spol. s r.o., se sídlem Oskava – Mostkov 28, 788 01 Oskava na investici „Technické
zhodnocení vodárenského dispečinku ČS Kareš“ a na investici „Technické zhodnocení
vodárenského dispečinku VDJ Lověna“ dle schváleného Plánu investic, technického
zhodnocení a oprav pro rok 2016 Vodovodu a kanalizace města Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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8/28/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. 9271/2016 mezi společností
GDF spol. s r.o., se sídlem Oskava – Mostkov 28, 788 01 Oskava jako zhotovitelem
a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na investici „Technické zhodnocení
vodárenského dispečinku ČS Kareš“ a na investici „Technické zhodnocení vodárenského
dispečinku VDJ Lověna“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
9/28/2016-RM
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Stavební úpravy plynových kotelen pro objekty č. p. 150 a č. p. 151
Bedřichov ve Špindlerově Mlýně“ dle schválené Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu Města Špindlerův Mlýn č. V-20/13.
Rada města schvaluje oslovení této společnosti a fyzických osob:
1. COMA Jilemnice s.r.o., IČ: 281 98 492, se sídlem Náchodská 94, 193 00 Praha 9 –
Horní Počernice,
2. Ondřej Patka, IČ: 740 07 289, se sídlem Čermná 86, 543 71 Hostinné,
3. Vladislav Hák, IČ: 682 60 041, se sídlem Knoblochova 488, 514 01 Jilemnice,
4. Ladislav Jirka, IČ: 111 63 968, se sídlem Na valech 456, 543 01 Vrchlabí – Hořejší
Vrchlabí a
5. Pavel Brádler, IČ: 111 62 422, se sídlem Nádražní 469, 543 01 Vrchlabí.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
10/28/2016-RM
Rada města schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Stavební úpravy plynových kotelen pro objekty č. p. 150 a č. p. 151 Bedřichov
ve Špindlerově Mlýně“ ve složení: Bc. Vladimír Staruch, Pavel Jirsa, Jiří Voborník,
Ing. Luboš Zaplatílek, Martin Ulrich, náhradník Ivan Bila.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
11/28/2016-RM
Rada města vydává souhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn k záměru zřízení
odběrného místa na pozemku p. č. 694/7 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších pro záměr výstavby
nových lanových drah na parkovacím domě na parkovišti P1 ve Špindlerově Mlýně žadateli
společnosti MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
12/28/2016-RM
Rada města vypisuje veřejnou nabídku na odprodej nepotřebného majetku Města Špindlerův
Mlýn – ojetého služebního osobního automobilu značky Škoda Octavia Combi 1.9 TDI 4x4,
RZV: 2H7 4858 a pověřuje starostu města podpisem této veřejné nabídky.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
13/28/2016-RM
Rada města vypisuje veřejnou nabídku na odprodej nepotřebného majetku Města Špindlerův
Mlýn – ojetého služebního osobního automobilu značky Škoda Octavia II Combi 1.9 TDI
4x4, RZV: 3H9 1491 a pověřuje starostu města podpisem této veřejné nabídky.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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14/28/2016-RM
Rada města rozhodla pronajmout na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 společnosti
AQUA Park Špindlerův Mlýn s.r.o., se sídlem Špindlerův Mlýn 300, 543 51 Špindlerův Mlýn
jednu reklamní plochu na pozemku p. č. 706/15 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších.
Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
15/28/2016-RM
Rada města rozhodla pronajmout na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 společnosti
VŮNĚ DŘEVA s.r.o., se sídlem Jilemnická 791, 512 51 Lomnice nad Popelkou jednu
reklamní plochu na pozemku p. č. 706/15 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších.
Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
16/28/2016-RM
Rada města rozhodla pronajmout na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 společnosti
Remy Gastro s.r.o., se sídlem Vršovická 416/9, 101 00 Praha 10 jednu reklamní plochu
na pozemku p. č. 706/15 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších.
Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
17/28/2016-RM
Rada města rozhodla pronajmout na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 panu
Martinovi Jandurovi, se sídlem Bedřichov 73, 543 51 Špindlerův Mlýn jednu reklamní plochu
na pozemku p. č. 694/7 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších.
Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
18/28/2016-RM
Rada města rozhodla pronajmout na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 společnosti
UBM Bohemia Development s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1 jednu
reklamní plochu na pozemku p. č. 706/15 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších, jednu reklamní
plochu na pozemku p. č. 234/2 v k. ú. Špindlerův Mlýn a jednu reklamní plochu na pozemku
p. č. 876/12 v k. ú. Labská.
Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
19/28/2016-RM
Rada města schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn
za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn na financování výdajů
vynaložených při činnosti příjemce dotace.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
20/28/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o skončení Smlouvy o poskytování
právních služeb č. I-156-2013/KS ze dne 9. 1. 2013 mezi JUDr. Karlem Havlem, se sídlem
Martinská 608/8, 301 00 Plzeň jako advokátem a Městem Špindlerův Mlýn jako klientem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)

Zapsala: Ing. Novotná
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21/28/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytování právních služeb
č. I-208-2016/KS mezi Mgr. Vojtěchem Metelkou, se sídlem Martinská 608/8, 301 00 Plzeň
jako advokátem a Městem Špindlerův Mlýn jako klientem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
22/28/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o skončení Smlouvy o poskytování
právních služeb č. I-204-2015/KS ze dne 4. 11. 2015 mezi JUDr. Karlem Havlem, se sídlem
Martinská 608/8, 301 00 Plzeň jako advokátem a Městem Špindlerův Mlýn jako klientem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
23/28/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytování právních služeb
č. I-209-2016/KS mezi Mgr. Vojtěchem Metelkou, se sídlem Martinská 608/8, 301 00 Plzeň
jako advokátem a Městem Špindlerův Mlýn jako klientem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
24/28/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o skončení Smlouvy o poskytování
právních služeb č. I-158-2013/KS ze dne 23. 1. 2013 mezi JUDr. Karlem Havlem, se sídlem
Martinská 608/8, 301 00 Plzeň jako advokátem a Městem Špindlerův Mlýn jako klientem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
25/28/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytování právních služeb
č. I-210-2016/KS mezi Mgr. Vojtěchem Metelkou, se sídlem Martinská 608/8, 301 00 Plzeň
jako advokátem a Městem Špindlerův Mlýn jako klientem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
26/28/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o skončení Smlouvy o poskytování
právních služeb č. I-194-2014/KS ze dne 9. 10. 2014 mezi JUDr. Karlem Havlem, se sídlem
Martinská 608/8, 301 00 Plzeň jako advokátem a Městem Špindlerův Mlýn jako klientem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
27/28/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytování právních služeb
č. I-211-2016/KS mezi Mgr. Vojtěchem Metelkou, se sídlem Martinská 608/8, 301 00 Plzeň
jako advokátem a Městem Špindlerův Mlýn jako klientem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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28/28/2016-RM
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady ze dne 10. 2. 2016.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 29. 2. 2016

Zapsala: Ing. Novotná

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

