Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 52/2017, které se konalo
v pondělí dne 20. 3. 2017 v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/52/2017-RM
Rada města schvaluje program 52. zasedání s navrženým doplněním programu o bod č. 2 a 3
v ostatních.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/52/2017-RM
Rada města pověřuje zápisem Ing. Janu Novotnou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/52/2017-RM
Rada města, v souladu se zákonem č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, doporučuje zastupitelstvu města
obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce stanovit jeden
místní koeficient ve výši 3, kterým se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků,
zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou
pozemků uvedených v § 5 odst. 1 tohoto zákona o dani z nemovitých věcí.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/52/2017-RM
Rada města schvaluje vyřazení nefunkčního majetku inventární č. 5/204/112 (tiskárna
Epson XP-405) a souhlasí s jeho odepsáním z majetkové evidence.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
5/52/2017-RM
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství na pozemku p. č. 988 o výměře 3 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem umístění prodejního stánku s občerstvením pro žadatele
Pavla Bulvu, bytem Labská 26, 543 51 Špindlerův Mlýn, a to na dobu určitou od 1. 6. 2017
do 30. 9. 2017, za předpokladu umístění prodejního stánku v souladu se stavebním zákonem.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 1)
6/52/2017-RM
Rada města trvá na výpovědi z nájmu bytu nájemníkovi městského bytu č. 1 v domě č. p. 24
Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
7/52/2017-RM
Rada města nesouhlasí s výměnou městských bytů mezi nájemníkem bytu č. 1 o velikosti
3+1 v domě č. p. 24 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně a nájemníky bytu č. 4 o velikosti 2+1
v domě č. p. 47 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně, z důvodu vlastnictví nemovitosti č. p. 284
(rodinného domu) umístěné na pozemku st. p. č. 390 v k. ú. Špindlerův Mlýn nájemníkem
městského bytu č. 1 v domě č. p. 24 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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8/52/2017-RM
Rada města, na základě pověření zastupitelstvem města usnesením č. 16/29/2017-ZM ze dne
13. 3. 2017, schvaluje v předloženém znění Darovací smlouvu č. O-54-2017/MO mezi
fyzickou osobou MUDr. Věrou Pátkovou, se sídlem Pod Žalým 84, 543 02 Vrchlabí – Hořejší
Vrchlabí, jako obdarovanou a Městem Špindlerův Mlýn jako dárcem na poskytnutí účelového
peněžitého daru pro účely financování nákladů souvisejících s provozem ordinace dětského
lékaře.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
9/52/2017-RM
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti
STREET s.r.o., se sídlem Srbova 360/1, 180 00 Praha 8 – Libeň na opravu výtluků
komunikací ve městě Špindlerův Mlýn technologií Silkot.
Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
10/52/2017-RM
Rada města, na základě doporučení hodnoticí komise v zadávacím řízení na realizaci
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Nový objekt autobusového nádraží Špindlerův
Mlýn II“, rozhodla v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o vyloučení obou účastníků, kteří podali
nabídku, a to účastníka:
č. 1 společnost Ryspol Vrchlabí s.r.o., IČ: 498 11 118 a
č. 2 společnost STAS, s.r.o., IČ: 481 51 807.
Důvodem pro vyloučení účastníků je překročení maximální možné výše nabídkové ceny,
která byla omezena výší předpokládané hodnoty veřejné zakázky částkou 12.500.000,- Kč
bez DPH. Nabídková cena účastníka č. 1 byla 12.896.874,- Kč bez DPH a nabídková cena
účastníka č. 2 byla 12.779.701,- Kč bez DPH. Na možnost vyloučení ze zadávacího řízení
z tohoto důvodu byli účastníci upozorněni v článku 6 výzvy k podání nabídek, která byla jako
součást zadávací dokumentace po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek uveřejněna
na profilu zadavatele – Města Špindlerův Mlýn.
Rozhodnutí o vyloučení bude oběma účastníkům doručeno uveřejněním na profilu zadavatele
– Města Špindlerův Mlýn a lhůta pro námitky v délce 15 dní počne plynout dnem
následujícím po dni, kdy bude rozhodnutí uveřejněno.
Rada města pověřuje společnost Centrum evropského projektování a.s., se sídlem
Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, jako zástupce Města Špindlerův Mlýn v tomto
zadávacím řízení, uveřejněním obou rozhodnutí o vyloučení na profilu zadavatele – Města
Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
11/52/2017-RM
Rada města bere na vědomí Zápis dětí do mateřské školy od školního roku 2017/2018.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná

Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
12/52/2017-RM
Rada města bere na vědomí Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy ve Špindlerově Mlýně
ze strany ředitele Základní školy a mateřské školy Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ve Špindlerově Mlýně, dne 27. 3. 2017

Zapsala: Ing. Novotná

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

