Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 44/2016, které se konalo
v pondělí dne 21. 11. 2016 v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/44/2016-RM
Rada města schvaluje program 44. zasedání s navrženým doplněním programu o bod č. 2
odboru cestovního ruchu, kultury a sportu a bod č. 2 finančního odboru.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/44/2016-RM
Rada města pověřuje zápisem Ing. Janu Novotnou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/44/2016-RM
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 9. 11. 2016.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/44/2016-RM
Rada města souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění,
literatury a knihoven Ministerstva kultury na podprogram Informační centra veřejných
knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) na projekt
„Přechod na MARC 21“ a pověřuje starostu města podpisem této žádosti.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
5/44/2016-RM
Rada města bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2017 se závaznými ukazateli
rozpočtu, kterými jsou paragrafy, v celkové výši příjmů a výdajů 72.796.000,- Kč, na základě
úpravy finančního vztahu se státním rozpočtem a doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh rozpočtu na rok 2017 se závaznými ukazateli rozpočtu, kterými jsou paragrafy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
6/44/2016-RM
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v předloženém znění Smlouvu o půjčce
č. P-45-2016/FO mezi zaměstnancem Města Špindlerův Mlýn jako dlužníkem a Městem
Špindlerův Mlýn jako věřitelem.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
7/44/2016-RM
Rada města souhlasí s přistáváním vrtulníku ve dnech 31. 1. – 3. 2. 2017 na vymezené ploše
parkoviště P1 ve Špindlerově Mlýně při mezinárodním cvičení „SNOW FLAKE 2017“.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
8/44/2016-RM
Rada města rozhodla krátkodobě pronajmout na dobu určitou od 1. 12. 2016 do 29. 12. 2016
společnosti KP MAX, s.r.o., se sídlem Rohlenka 24, 664 05 Jiříkovice jednu reklamní plochu
na pozemku p. č. 509/4 v k. ú. Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: Ing. Novotná
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9/44/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. E-185-2016/MO mezi
fyzickou osobou JUDr. Janem Ledeckým a fyzickou osobou JUDr. Zuzanou Ledeckou,
oba bytem Haštalská 795/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město, jako nájemci a Městem Špindlerův
Mlýn jako pronajímatelem, na pronájem části pozemku p. č. 288/1 o výměře 555 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem údržby pozemku sečením, odstraňování náletových dřevin
a zabezpečení ochrany přírody na dobu neurčitou, za nájemné určené dle platného Ceníku
nájemného a práva stavby pro pozemky ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn (zveřejněného
na webových stránkách města v informacích majetkového odboru).
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
10/44/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. E-184-2016/MO mezi
fyzickou osobou panem Jeroenem Filipem Aertsem, se sídlem Boženy Němcové 624,
543 01 Vrchlabí, jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem,
na pronájem pozemku p. č. 111/1 o výměře 10.695 m² v k. ú. Přední Labská za účelem údržby
pozemku sečením, odstraňování náletových dřevin, zabezpečení ochrany přírody a pastvy
hospodářských zvířat na dobu neurčitou, za nájemné určené dle platného Ceníku nájemného
a práva stavby pro pozemky ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn (zveřejněného
na webových stránkách města v informacích majetkového odboru).
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/44/2016-RM
Rada města, na základě žádosti nájemnice městského bytu č. 4 v domě č. p. 37 Bedřichov
ve Špindlerově Mlýně paní Lenky Čeňkové, souhlasí se slevou nájemného ve výši 50%
po dobu dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců, z důvodu dlouhodobého řešení montáže
plynoměru v tomto městském bytě a nemožnosti vytápět byt v již započaté topné sezóně.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
12/44/2016-RM
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na službu „Správa a údržba dešťové kanalizace města Špindlerův Mlýn“ 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. KrVaK s.r.o., se sídlem Horní Branná 1, 512 36 Horní Branná,
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a
4. EKOLSERVIS s.r.o., se sídlem Svobody 1921, 509 01 Nová Paka.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
13/44/2016-RM
Rada města schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu
„Správa a údržba dešťové kanalizace města Špindlerův Mlýn“ ve složení: Bc. Vladimír
Staruch, Jiří Voborník, Ing. arch. Anna Seidlová, Mgr. Hynek Dvořák, Pavel Jirsa a náhradník
Adolf Klepš.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: Ing. Novotná
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14/44/2016-RM
Rada města uděluje nájemci, fyzické osobě panu Jiřímu Nývltovi, bytem Ječná 1080/26a,
500 03 Hradec Králové, souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu č. p. 89
Bedřichov ve Špindlerově Mlýně společnosti GOtaxi s.r.o., založené zakladatelskou listinou –
notářským zápisem č. j. NZ 109/2016 JUDr. Vladimíra Lánského, notáře se sídlem
v Jilemnici ze dne 14. 11. 2016, za účelem provozování živnosti.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
15/44/2016-RM
Rada města souhlasí s pokácením 1 kusu javoru na pozemku p. č. 165/9 v k. ú. Špindlerův
Mlýn a pověřuje majetkový odbor sepsáním žádosti o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo
les na příslušné oddělení Správy Krkonošského národního parku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
16/44/2016-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o umístění ukazatele na informačním
systému města č. I-224-2016/MO mezi společností Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o.,
se sídlem Bedřichov 71, 543 51 Špindlerův Mlýn, jako poskytovatelem a Městem Špindlerův
Mlýn jako objednatelem na umístění typizovaných ukazatelů na informačním systému města.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
17/44/2016-RM
Rada města bere na vědomí Dohodu o dočasném užívání pozemku uzavřenou mezi Správou
Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí a Městem
Špindlerův Mlýn na dočasné užívání pozemku p. č. 708/78 a pozemku p. č. 708/42
vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších za účelem přibližování, skladování, manipulace a odvozu
dřeva.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
18/44/2016-RM
Rada města bere na vědomí zahraniční pracovní cestu starosty města ze dne 16. 11. 2016.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 25. 11. 2016

Zapsala: Ing. Novotná

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

