Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 31/2016, které se konalo
v pondělí dne 4. 4. 2016 v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/31/2016-RM
Rada města schvaluje program 31. zasedání s navrženým doplněním programu o bod č. 12
a bod č. 13 majetkového odboru.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
2/31/2016-RM
Rada města pověřuje zápisem Ing. Janu Novotnou.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
3/31/2016-RM
Rada města schvaluje přidělení uvolněného městského bytu č. 3 o velikosti 3+1 v domě
č. p. 24 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně panu Alešovi Poncovi.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4/31/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. 2015201172 mezi společností
TECHFLOOR s.r.o., se sídlem 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky jako zhotovitelem
a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na stavební práce „Oprava podlahy úpravna
vody“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
5/31/2016-RM
Rada města, z důvodu odstoupení uchazeče fyzické osoby pana Vladislava Háka, se sídlem
Knoblochova 488, 514 01 Jilemnice z veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Stavební úpravy plynových kotelen pro objekty č. p. 150 a č. p. 151 Bedřichov
ve Špindlerově Mlýně“, schvaluje nabídku dalšího uchazeče v pořadí, fyzické osoby pana
Roberta Šťastného, se sídlem Čistá v Krkonoších 64, 543 44 Černý Důl a doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o dílo na tyto stavební práce s vybraným uchazečem.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
6/31/2016-RM
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od fyzické osoby pana
Pavla Tomeše, se sídlem Mladé Buky 453, 542 23 Mladé Buky na stavební práce „Oprava
střech na budově základní školy č. p. 32 ve Špindlerově Mlýně“.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
7/31/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-174-2016/MO mezi fyzickou
osobou panem Pavlem Tomešem, se sídlem Mladé Buky 453, 542 23 Mladé Buky jako
zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na stavební práce „Oprava střech
na budově základní školy č. p. 32 ve Špindlerově Mlýně“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: Ing. Novotná
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8/31/2016-RM
Rada města ruší usnesení č. 13/29/2016-RM ze dne 7. 3. 2016.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
9/31/2016-RM
Rada města odkládá rozhodnutí o umístění automatické závory a zábrany (betonového bloku)
na účelovou komunikaci na pozemku p. č. 162/1 v k. ú. Špindlerův Mlýn ze strany
společnosti ABM REAL a.s., se sídlem V Korytech 3234, 100 00 Praha 10 – Strašnice
a požaduje doložení souhlasných stanovisek všech dotčených objektů v této lokalitě a složek
integrovaného záchranného systému.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
10/31/2016-RM
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
na stavební práce „Výměna sekčních šoupat“ dle schváleného Plánu investic, technického
zhodnocení a oprav pro rok 2016 Vodovodu a kanalizace města Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/31/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-176-2016/MO mezi
společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689,
415 50 Teplice jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na stavební
práce „Výměna sekčních šoupat“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
12/31/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Kupní smlouvu č. B-36-2016/MO mezi panem
Tomášem Kyriánem, bytem Přední Labská 98, 543 51 Špindlerův Mlýn jako kupujícím
a Městem Špindlerův Mlýn jako prodávajícím na prodej ojetého služebního osobního
automobilu značky Škoda Octavia Combi 1.9 TDI 4x4, RZV: 2H7 4858.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
13/31/2016-RM
Rada města vydává souhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn k žádosti o udělení licence
na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce KAD spol. s r.o.,
se sídlem Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí na linku č. 690 702 Špindlerův Mlýn – Vrchlabí –
Jilemnice – Jičín – Poděbrady – Mladá Boleslav – Praha.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
14/31/2016-RM
Rada města, z důvodu odstoupení zájemce o koupi ojetého služebního osobního automobilu
značky Škoda Octavia II Combi 1.9 TDI 4x4, RZV: 3H9 1491, fyzické osoby paní Marianny
Džuňové, bytem Labská 26, 543 51 Špindlerův Mlýn z vypsané veřejné nabídky, schvaluje
výběr v pořadí druhé nejvýhodnější nabídky od fyzické osoby pana Jana Bulvy, bytem
Labská 26, 543 51 Špindlerův Mlýn na koupi tohoto osobního automobilu.
Rada města pověřuje majetkový odbor zajištěním kupní smlouvy na prodej tohoto osobního
automobilu.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: Ing. Novotná
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15/31/2016-RM
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Špindlerův Mlýn – komunikace Spodní Okružní – oprava živičného
povrchu“ dle schválené Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města
Špindlerův Mlýn č. V-20/13.
Rada města schvaluje oslovení těchto společností:
1. Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o., se sídlem Bedřichov 71, 543 51 Špindlerův
Mlýn,
2. M – SILNICE a.s., se sídlem Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové,
3. COLAS CZ, a.s., oblast Sever, se sídlem P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové,
4. EUROVIA CS, a.s., oblast Čechy Střed, se sídlem Piletická 498, 503 41 Hradec
Králové a
5. STRABAG a.s., oblast Západ, se sídlem Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
16/31/2016-RM
Rada města schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Špindlerův Mlýn – komunikace Spodní Okružní – oprava živičného povrchu“
ve složení: Bc. Vladimír Staruch, Pavel Jirsa, Jiří Voborník, Ing. arch. Vladimír Smilnický,
Adolf Klepš, náhradník Mgr. Hynek Dvořák.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
17/31/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Příkazní smlouvu č. I-213-2016/MO na výkon
autorského dozoru investora mezi fyzickou osobou Ing. Lubošem Zaplatílkem, se sídlem
Sportovní 205, 543 03 Vrchlabí – Podhůří jako příkazníkem a Městem Špindlerův Mlýn jako
příkazcem na stavební práce „Stavební úpravy plynových kotelen pro objekty č. p. 150
a č. p. 151 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
18/31/2016-RM
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se záměrem umístění stávajícího
objektu půjčovny KARHAN SPORT na část pozemku st. p. č. 296 a část pozemku p. č. 509/4
vše v k. ú. Špindlerův Mlýn za předpokladu odstranění stávající stavby č. p. 254 Špindlerův
Mlýn na náklady žadatele.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit majetkový odbor zajištěním smlouvy
o zřízení práva stavby na části pozemku st. p. č. 296 a části pozemku p. č. 509/4
vše v k. ú. Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
19/31/2016-RM
Rada města bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo mezi fyzickou osobou panem Davidem
Skřivanem, se sídlem Vlčice 42, 542 41 Vlčice u Trutnova jako zhotovitelem a Městem
Špindlerův Mlýn jako objednatelem, zastoupeným na základě uzavřené Mandátní smlouvy
č. I-129-2011/MO panem Leošem Zálabským, na stavební práce „Rekonstrukce střechy
na bytovém domě č. p. 151 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně“.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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20/31/2016-RM
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření k vydání územního souhlasu k umístění
dočasné stavby nazvané „Přístřešek u přehrady“ (nástup slaňování) na pozemku p. č. 278/52
v k. ú. Labská a požaduje zachování charakteru dočasné stavby v souladu se stavebním
zákonem. Toto sdělení nenahrazuje stanovisko Města Špindlerův Mlýn jako účastníka
územního řízení či případný souhlas s navrhovaným záměrem v případě jeho ohlášení.
Nebude-li vznesený požadavek reflektován stavebníkem před podáním žádosti stavebnímu
úřadu, pak si Město Špindlerův Mlýn vyhrazuje právo uplatnit nejen tuto námitku
(požadavek) proti navrhovanému záměru, ale rovněž i jiné námitky k ochraně zájmů města
a občanů města.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
21/31/2016-RM
Rada města bere na vědomí doručenou žádost o zařazení záměru do změny územního plánu
spočívající v dostavbě podzemního garážového stání a provozního zázemí pensionu Silva
na pozemcích p. č. 186/2 a p. č. 233/37 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn. Žádost bude předložena
k projednání zastupitelstvu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
22/31/2016-RM
Rada města bere na vědomí doručenou žádost o zařazení záměru do změny územního
plánu spočívající v přístavbě pensionu Silva na pozemcích p. č. 186/2 a p. č. 186/8
vše v k. ú. Špindlerův Mlýn. Žádost bude předložena k projednání zastupitelstvu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
23/31/2016-RM
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením
„Rekonstrukce č. p. 183 Špindlerův Mlýn, hotel GRAND – dostavba“ na pozemcích
st. p. č. 187, p. č. 152/3 a p. č. 152/16 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn (drobné úpravy vzhledu
a propojení stávajícího objektu s novým objektem v úrovni 1. podzemního podlaží
a 1. nadzemního podlaží) a požaduje dodržení jednoho nadzemního podlaží u nového
propojení stávajícího objektu s novým objektem. Toto sdělení nenahrazuje stanovisko Města
Špindlerův Mlýn jako účastníka územního řízení či případný souhlas s navrhovaným
záměrem v případě jeho ohlášení. Nebude-li vznesený požadavek reflektován stavebníkem
před podáním žádosti stavebnímu úřadu, pak si Město Špindlerův Mlýn vyhrazuje právo
uplatnit nejen tuto námitku (požadavek) proti navrhovanému záměru, ale rovněž i jiné
námitky k ochraně zájmů města a občanů města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
24/31/2016-RM
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření k záměru stavebních úprav a přístavby
objektu č. p. 20 (Lovochemie) v k. ú. Labská a požaduje zachování výšky stávajícího
objektu, dodržení způsobů užívání (využití plochy OK.1) a dodržení stávající zastavěné
plochy objektu dle platného územního plánu. Toto sdělení nenahrazuje stanovisko Města
Špindlerův Mlýn jako účastníka územního řízení či případný souhlas s navrhovaným
záměrem v případě jeho ohlášení. Nebudou-li vznesené požadavky reflektovány stavebníkem
před podáním žádosti stavebnímu úřadu, pak si Město Špindlerův Mlýn vyhrazuje právo
uplatnit nejen tyto námitky (požadavky) proti navrhovanému záměru, ale rovněž i jiné
námitky k ochraně zájmů města a občanů města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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25/31/2016-RM
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření ke studii stavebních úprav rodinného domu
č. p. 57 ve Špindlerově Mlýně (ve Svatém Petru) zpracovanou architektonickou kanceláří
Free architects s.r.o. ze dne 23. 2. 2016 a požaduje zachování výšky stávajícího objektu
(maximálně dvě nadzemní podlaží včetně podkroví), dodržení způsobů užívání (využití
plochy BI), řešení parkování vozidel v rámci objektu a dodržení stávající zastavěné plochy
objektu dle platného územního plánu. Toto sdělení nenahrazuje stanovisko Města Špindlerův
Mlýn jako účastníka územního řízení či případný souhlas s navrhovaným záměrem v případě
jeho ohlášení. Nebudou-li vznesené požadavky reflektovány stavebníkem před podáním
žádosti stavebnímu úřadu, pak si Město Špindlerův Mlýn vyhrazuje právo uplatnit nejen tyto
námitky (požadavky) proti navrhovanému záměru, ale rovněž i jiné námitky k ochraně zájmů
města a občanů města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
26/31/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o skončení Smlouvy o poskytování
právních služeb č. I-163-2013/KS ze dne 25. 3. 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 – 0)
27/31/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytování právních služeb
č. I-214-2016/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 – 0)
28/31/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Licenční smlouvu o veřejném provozování
č. VP_2016_67560 mezi spolkem OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč a Městem Špindlerův
Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
29/31/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 8059786917
mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458,
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí jako pojistitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako
pojistníkem na pojištění vozidel.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
30/31/2016-RM
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční podpory – peněžitého daru na zřízení nového
babyboxu pro spolek Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., se sídlem Pod oborou 88,
Hájek, 104 00 Praha.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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Informace:
1) O zaslané studii rekonstrukce dvojdomu č. p. 95 a č. p. 96 Bedřichov ve Špindlerově
Mlýně

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 11. 4. 2016

Zapsala: Ing. Novotná

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

