Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 50/2017, které se konalo
v pondělí dne 20. 2. 2017 v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/50/2017-RM
Rada města schvaluje program 50. zasedání s navrženým doplněním programu o bod č. 1
odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, bod č. 4 majetkového odboru a bod č. 4 a 5
v ostatních.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
2/50/2017-RM
Rada města pověřuje zápisem Ing. Janu Novotnou.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
3/50/2017-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu č. 013/17 o realizaci pořadu mezi
fyzickou osobou panem Ladislavem Šiftou (ATRIBUT – středočeská umělecká agentura),
se sídlem Alešova 1111, 293 01 Mladá Boleslav, jako zprostředkovatelem a Městem
Špindlerův Mlýn jako pořadatelem na hudební – programový vstup v rámci „Špindlerovské
pouti“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4/50/2017-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu č. 014/17 o realizaci pořadu mezi
fyzickou osobou panem Ladislavem Šiftou (ATRIBUT – středočeská umělecká agentura),
se sídlem Alešova 1111, 293 01 Mladá Boleslav, jako zprostředkovatelem a Městem
Špindlerův Mlýn jako pořadatelem na hudební – programový vstup v rámci „Špindlerovské
pouti“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
5/50/2017-RM
Rada města, na základě doručené žádosti, schvaluje vydání duplikátu celoroční parkovací
karty pro byt č. 4 v domě č. p. 136 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně, za předpokladu
viditelného označení této karty slovem „Duplikát“.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
6/50/2017-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o umístění a péči o zatoulané psy mezi
fyzickou osobou panem Martinem Antonínem, se sídlem Tylova 515, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem, jako provozovatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na zajištění
veškerých úkonů souvisejících s umístěním a péčí o psy odchycené na území města
Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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7/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 6.250,- Kč na akci
„Pouťový běh do vrchu“ pořádanou fyzickou osobou, panem Lvem Brunclíkem. Dotace bude
vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
č. 17DRM-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)
8/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 6.250,- Kč na akci „Malá
cena Špindlerova Mlýna“ (závod Českého poháru běhu do vrchu) pořádanou fyzickou
osobou, panem Lvem Brunclíkem. Dotace bude vyplacena na základě podepsané
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 17DRM-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)
9/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 12.145,- 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. 17DRM-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)
10/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 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. 17DRM-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)

Zapsala: Ing. Novotná
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11/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 40.035,- 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. 17DRM-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)
12/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 8.000,- Kč na činnost
spolku Ski Klub Špindl z.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 162, 543 51 Špindlerův Mlýn (účast
lyžařského oddílu na závodech Světového poháru FIS v Idre a na Mistrovství světa v Sierra
Nevadě). Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města č. 17DRM-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)
13/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 26.825,- Kč na činnost
spolku Ski Klub Špindl z.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 162, 543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace
bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města č. 17DRM-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)
14/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 12.500,- 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. 17DRM-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)

Zapsala: Ing. Novotná
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15/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 34.700,- 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. 17DRM-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)
16/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 12.500,- Kč na akci
„Mistrovství ČR ve skialpinismu“ (5. závod Českého poháru ve skialpinismu 2017,
26. ročník Memoriálu Jana Zapletala a 2. závod Středoevropského poháru se zahraniční
účastí) pořádanou spolkem Ski Alp Club Špindlerův Mlýn z.s. Dotace bude vyplacena
na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
č. 17DRM-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)
17/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 33.765,- Kč na činnost
spolku Ski Alp Club Špindlerův Mlýn z.s., se sídlem Bedřichov 102, 543 51 Špindlerův
Mlýn. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města č. 17DRM-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)
18/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 16.015,- 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. 17DRM-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)

Zapsala: Ing. Novotná

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
19/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 41.370,- 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. 17DRM-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)
20/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 12.500,- Kč na akci
„Špindlerovka cup 2017“ 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. 17DRM-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)
21/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 19.350,- 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. 17DRM-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)
22/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 12.500,- Kč na akci
Pohár Královéhradeckého kraje a veřejný závod v běhu na lyžích „Špindlerovská Buď Fitka“,
na akci „O pohár Sportovní akademie“ v přespolním běhu a na akci „Sportovní akademie
cup 2017“ v alpských disciplínách pořádanou ústavem Sportovní akademie Špindlerův
Mlýn, z.ú. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města č. 17DRM-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)
Zapsala: Ing. Novotná

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
23/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 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. 17DRM-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)
24/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 12.500,- Kč na akci
„Špindlerovští mušketýři“ (17. ročník závodu ve sportovní gymnastice) pořádanou Klubem
sportu pro všechny Špindlerův Mlýn, zastoupeným fyzickou osobou Mgr. Irenou Vrabcovou.
Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města č. 17DRM-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)
25/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 10.810,- 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. 17DRM-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)
26/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 12.500,- 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. 17DRM-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)

Zapsala: Ing. Novotná

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
27/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 38.700,- Kč na činnost
spolku SK LOQUITA´ S, o.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 11, 543 51 Špindlerův Mlýn.
Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města č. 17DRM-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)
28/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 45.375,- 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. 17DRM-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)
29/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 12.500,- Kč na akci
„Marosana End of the Season“ pořádanou společností MELIDA, a.s. Dotace bude vyplacena
na základě podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
č. 17DRM-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)
30/50/2017-RM
Rada města vydává souhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn k žádosti o udělení licence
na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce STUDENT
AGENCY k.s., se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno na linku
č. 169 224 Praha – Mladá Boleslav – Jičín – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
31/50/2017-RM
Rada města schvaluje nové znění nájemní smlouvy na pronájem reklamních ploch určených
k umístění billboardů s účinností od 1. 3. 2017.
Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemních smluv s jednotlivými nájemci.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
32/50/2017-RM
Rada města rozhodla pronajmout, na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018, 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 – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
33/50/2017-RM
Rada města rozhodla pronajmout, na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018, 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 – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
34/50/2017-RM
Rada města rozhodla pronajmout, na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 30. 4. 2017, společnosti
Hukvaldská pekárna s.r.o., se sídlem Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice jednu
reklamní plochu na pozemku p. č. 706/15 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších.
Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
35/50/2017-RM
Rada města schvaluje přijetí peněžitého daru pro Základní školu a mateřskou školu
Špindlerův Mlýn ve výši 9.280,- Kč od fyzické osoby pana Juraje Suroviče, bytem
Modřínová 4, 763 14 Zlín – Velíkovice v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s článkem VII, odst. 6 Dodatku č. 1 Zřizovací listiny Základní školy a mateřské
školy Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
36/50/2017-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o vystoupení č. I-229-2017/CRKS mezi
společností SabrageMusic, s.r.o., se sídlem Palackého 626/3, 779 00 Olomouc, jako účinkující
a Městem Špindlerův Mlýn jako pořadatelem na vystoupení s hudebním programem v rámci
„Velikonočního veselí“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
37/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí doručený návrh na pořízení změny územního plánu spočívající
v zařazení pozemku p. č. 96/33 v k. ú. Špindlerův Mlýn do plochy s funkčním využitím BI
a zastavitelné plochy při pořizování další změny Územního plánu Špindlerův Mlýn,
a to za účelem změny funkčního využití tohoto pozemku z plochy s funkčním využitím OS.4
na plochu s funkčním využitím BI. Žádost bude předložena k projednání zastupitelstvu města
a k jeho rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
38/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí doručený návrh na pořízení změny územního plánu spočívající
v zařazení pozemku p. č. 100/7 v k. ú. Špindlerův Mlýn do plochy s funkčním využitím BI
při pořizování další změny Územního plánu Špindlerův Mlýn, a to za účelem změny
funkčního využití tohoto pozemku z plochy s funkčním využitím OS.4 na plochu s funkčním
využitím BI. Žádost bude předložena k projednání zastupitelstvu města a k jeho rozhodnutí
o pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
39/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření k záměru novostavby rodinného domu
na pozemku p. č. 206 v k. ú. Špindlerův Mlýn a požaduje zajištění souladu záměru s § 20
odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů, jelikož pozemek není v současné době řešen platným územním plánem,
dodržení odstupu objektu minimálně 5 metrů od hranice stávající komunikace, umístění
přeložky plynovodu do pozemku investora a uzavření smlouvy o dočasném zvláštním užívání
silničního tělesa. 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)
40/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí doručenou žádost o změnu územního plánu spočívající
v zařazení nově vzniklého pozemku p. č. 710/186 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších do plochy
s funkčním využitím DS při pořizování další změny Územního plánu Špindlerův Mlýn,
tj. provést ve vztahu k danému pozemku změnu stávajícího funkčního využití LF na funkční
využití DS a vymezit tím novou zastavitelnou plochu. Žádost bude předložena k projednání
zastupitelstvu města a k jeho rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
41/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí doručenou žádost o pořízení změny územního plánu spočívající
v zařazení části pozemku p. č. 234/2 v k. ú. Špindlerův Mlýn do plochy s funkčním využitím
DS a změně regulativů při pořizování další změny Územního plánu Špindlerův Mlýn,
tj. provést ve vztahu k části daného pozemku změnu stávajícího funkčního využití KO
na funkční využití DS a vymezit tím novou zastavitelnou plochu a změnu regulativů
u funkčního využití OS.7 v návrhové ploše označené N28 Územního plánu Špindlerův Mlýn.
Žádost bude předložena k projednání zastupitelstvu města a k jeho rozhodnutí o pořízení
změny Územního plánu Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
42/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí písemnost nazvanou „Podnět k zamítnutí návrhu změny
územního plánu ve věci funkčního využití pozemků parcelní č. 70/1, 70/3, 70/6, 70/7, 70/11
a 81 v k. ú. Špindlerův Mlýn“ ze dne 26. 1. 2017 zaslanou Městu Špindlerův Mlýn ze strany
výboru Společenství vlastníků pro dům – bytový dům Špindlerův Mlýn č. p. 26.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: Ing. Novotná

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
43/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření k záměru přístavby na pozemku p. č. 716/12
k objektu č. p. 130 (Pension Monika) umístěnému na pozemku st. p. č. 546 vše
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších dle předložené dokumentace pro územní rozhodnutí
a požaduje dodržení zhotovení jednoho podlaží přístavby s pochozí střechou, dodržení
způsobů užívání (využití plochy OK.1), provedení záměru v souladu s účinným Územním
plánem Špindlerův Mlýn a uzavření smlouvy o dočasném zvláštním užívání silničního tělesa.
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)
44/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření k záměru stavebních úprav v objektu č. p. 212
(Belvedere) umístěném na pozemku st. p. č. 212 v k. ú. Špindlerův Mlýn dle předložené
studie a požaduje dodržení stávajícího stylového výrazu (architektonického stylu) objektu
a provedení záměru v souladu s účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn. 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)
45/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření k záměru stavby rodinného domu umístěného
na pozemku p. č. 191/1 v k. ú. Špindlerův Mlýn dle předložené studie a požaduje
přizpůsobení výšky hřebene střechy okolním objektům, dodržení způsobů užívání (využití
plochy BI), řešení parkování vozidel v rámci rodinného domu, provedení záměru v souladu
s účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn a uzavření smlouvy o dočasném zvláštním
užívání silničního tělesa. 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)
46/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí doručenou žádost o pořízení změny územního plánu spočívající
v zařazení pozemku st. p. č. 96 a pozemku p. č. 861 vše v k. ú. Labská do plochy
s funkčním využitím BI při pořizování další změny Územního plánu Špindlerův Mlýn,
a to za účelem rozšíření zastavěné plochy stávajícího objektu rodinného domu. Žádost bude
předložena k projednání zastupitelstvu města a k jeho rozhodnutí o pořízení změny Územního
plánu Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
47/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí doručenou žádost o změnu územního plánu spočívající
v zařazení části pozemku p. č. 117/1 v k. ú. Špindlerův Mlýn a části pozemku p. č. 845/22
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších do plochy s funkčním využitím DS.1 při pořizování další
změny Územního plánu Špindlerův Mlýn, tj. provést ve vztahu k daným pozemkům změnu
stávajícího funkčního využití PP na funkční využití DS.1 a vymezit tím novou zastavitelnou
plochu. Žádost bude předložena k projednání zastupitelstvu města a k jeho rozhodnutí
o pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
48/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí doručenou žádost o změnu územního plánu spočívající
v zařazení části pozemku p. č. 720/1 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších do plochy
s funkčním využitím BM a DS.1 při pořizování další změny Územního plánu Špindlerův
Mlýn, tj. provést ve vztahu k danému pozemku změnu stávajícího funkčního využití FP
na funkční využití BM a DS.1 a vymezit tím novou zastavitelnou plochu. Žádost bude
předložena k projednání zastupitelstvu města a k jeho rozhodnutí o pořízení změny Územního
plánu Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
49/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí doručený návrh na změnu územního plánu spočívající v zařazení
pozemku p. č. 3/6 v k. ú. Špindlerův Mlýn do plochy s funkčním využitím BI při pořizování
další změny Územního plánu Špindlerův Mlýn, tj. provést ve vztahu k danému pozemku
změnu stávajícího funkčního využití PP na funkční využití BI a vymezit tím novou
zastavitelnou plochu. Žádost bude předložena k projednání zastupitelstvu města a k jeho
rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
50/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí doručenou žádost o změnu územního plánu spočívající
v zařazení části pozemku p. č. 611/26 v k. ú. Labská do plochy s funkčním využitím BI
při pořizování další změny Územního plánu Špindlerův Mlýn, tj. provést ve vztahu k danému
pozemku změnu stávajícího funkčního využití FP na funkční využití BI a vymezit tím novou
zastavitelnou plochu. Žádost bude předložena k projednání zastupitelstvu města a k jeho
rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
51/50/2017-RM
Rada města bere na vědomí doručenou žádost o změnu územního plánu spočívající
v zařazení části pozemku p. č. 198/1, pozemku p. č. 198/4, pozemku st. p. č. 13/3, pozemku
st. p. č. 13/4, pozemku st. p. č. 13/5, pozemku st. p. č. 13/1 a pozemku st. p. č. 13/6 vše
v k. ú. Špindlerův Mlýn do plochy s funkčním využitím OK.2 a DS.4 při pořizování další
změny Územního plánu Špindlerův Mlýn, a to za účelem změny funkčního využití těchto
pozemků z plochy s funkčním využitím ZS.1 na plochu s funkčním využitím OK.2 a DS.4.
Žádost bude předložena k projednání zastupitelstvu města a k jeho rozhodnutí o pořízení
změny Územního plánu Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
52/50/2017-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise stavební ze dne 14. 2. 2017, vydává
nesouhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn k záměru stavby nazvané „Informační
centrum Zlaté návrší“ umístěné na části pozemku p. č. 793/2 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších
z důvodu nesouladu záměru s účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
53/50/2017-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění zápis do Kroniky města Špindlerův Mlýn ke dni
31. 12. 2016.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto zápisu.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
54/50/2017-RM
Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek na „Nový
objekt autobusového nádraží Špindlerův Mlýn“ vzhledem k tomu, že do konce lhůty pro
podání nabídek žádný účastník nepodal nabídku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
55/50/2017-RM
Rada města schvaluje v upraveném znění Výzvu k podání nabídek pro veřejnou zakázku
na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o zadávání
veřejných zakázek na „Nový objekt autobusového nádraží Špindlerův Mlýn II“ a pověřuje
společnost Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Švendova 1282, 500 03 Hradec
Králové (na základě platné Příkazní smlouvy č. I-200-2015/KS na obstarání organizace této
veřejné zakázky) vypsáním této veřejné zakázky.
Rada města schvaluje oslovení těchto společností:
1. STAS, s.r.o., se sídlem Na bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí,
2. Stavební společnost s.r.o. Hostinné, se sídlem Chotěvice č.p. 360, 543 76 Chotěvice,
3. PFF – stavební společnost s.r.o., se sídlem Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem,
4. Ryspol Vrchlabí s.r.o., se sídlem Na bělidle 900, 543 01 Vrchlabí,
5. W - STAV s.r.o., se sídlem J. Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí a
6. COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
56/50/2017-RM
Rada města jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou
zakázku na dodavatele stavebních prací na „Nový objekt autobusového nádraží Špindlerův
Mlýn II“ ve složení: Pavel Jirsa, Ing. Luboš Rypl, Jiří Voborník, Jiřina Staruchová
a Ing. Georgi Kirjakovský.
Rada města jmenuje současně se jmenováním členů komise pro posouzení a hodnocení
nabídek i jejich náhradníky: Josef Mikina, Tomáš Vrabec a Ing. Michal Daněk.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
57/50/2017-RM
Rada města stanovuje, že uvedená komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro podlimitní
veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací na „Nový objekt autobusového nádraží
Špindlerův Mlýn II“ bude vykonávat i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami
a funkci komise pro posouzení kvalifikace.
Lhůta pro podání nabídek bude stanovena v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to v délce nejméně
11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 27. 2. 2017

Zapsala: Ing. Novotná

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

