Výpis usnesení ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 67. schůze
Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018
která se konala v pondělí dne 8. 1. 2018 v 15:15 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/67/2018-RM
Rada města schvaluje program 67. schůze s navrženým zařazením bodu č. 1 správního
odboru, bodu č. 9 majetkového odboru a bodu č. 3 v ostatních do programu.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/67/2018-RM
Rada města pověřuje zápisem Jiřinu Staruchovou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/67/2018-RM
Rada města vydává nesouhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn, jakožto účastníka
správního řízení ve věci povolení výjimky dle § 43 odst. 1 a souhlasu dle § 37 odst. 3 písm. d)
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro pořádání jízd
se psím spřežením na trasách v katastru města Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/67/2018-RM
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje
se slovním označením dotačního programu „Podpora činnosti turistických informačních
center“ a číselným označením dotačního programu „18CRG04“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této žádosti.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
5/67/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 7700072737_1/VB mezi společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.,
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, jako oprávněnou a Městem
Špindlerův Mlýn jako povinným na zřízení věcného břemene ke služebným pozemkům
p. č. 152/6 a p. č. 160/1 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
6/67/2018-RM
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu reklamních ploch na pozemku p. č. 876/12
v k. ú. Labská (nad hotelem NICO) – 2 ks billboardů, na pozemku p. č. 694/7 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších (parkoviště P1) – 2 ks billboardů, na pozemku p. č. 706/15 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších (parkoviště P2) – 3 ks billboardů a na pozemku p. č. 509/4 v k. ú. Špindlerův Mlýn (parkoviště P3) – 2 ks oboustranných billboardů.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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7/67/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy
č. E-179-2016/MO mezi společností ABM REAL a.s., se sídlem V Korytech 3234,
100 00 Praha 10 - Strašnice, jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem
na pronájem části pozemku p. č. 152/13 o výměře 45 m2 a části pozemku p. č. 897/1 o výměře
295 m2 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem zřízení staveniště.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
8/67/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o výpůjčce č. P-46-2018/MO mezi
fyzickou osobou MUDr. Věrou Pátkovou, se sídlem Pod Žalým 84, 543 02 Vrchlabí - Hořejší
Vrchlabí, jako vypůjčitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako půjčitelem na výpůjčku movitých věcí pro potřeby provozu ordinace dětského lékaře.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
9/67/2018-RM
Rada města neschvaluje v předloženém znění Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu stavby č. IV-12-2016665/VB/1 mezi
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zastoupenou na základě pověření (plné moci) společností RYDVAL - ELEKTRO s.r.o.,
se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, jako budoucí oprávněnou a Městem Špindlerův Mlýn jako budoucím povinným na uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
10/67/2018-RM
Rada města souhlasí s přeložením stávající kanalizační přípojky pro objekt č. p. 113 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně a vedením této kanalizační přípojky v nové trase za předpokladu,
že bude novou trasou kanalizační přípojky co nejvíce šetřen pozemek p. č. 708/6 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn (nejkratší možná trasa) a bude
uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/67/2018-RM
Rada města schvaluje vyřazení nepotřebného majetku inventární č. 5/173/68 (banner
Špindlerův Mlýn město zážitků), inventární č. 5/173/45 (cedule Infocentrum), inventární
č. 5/173/22 (stánek s plachtou), inventární č. 5/19-203/4 (odchytové rukavice) a inventární
č. 5/19-203/5 (klec transportní nerez dno) a souhlasí s jeho odepsáním z majetkové evidence.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
12/67/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
č. 01909/IS mezi společností Sitour Česká republika s.r.o., se sídlem U Cikánky 158,
150 00 Praha 5 - Stodůlky a Městem Špindlerův Mlýn na spolupráci při využívání informačních systémů, jejich servisu a reklamní činnosti na pozemcích města.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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13/67/2018-RM
Rada města, s účinností od 10. 1. 2018, schvaluje následující podmínku uváděnou v žádosti
o přidělení městského bytu: „Každý z uchazečů o byt je povinen přiložit k žádosti o přidělení
bytu originál výpisu z katastru nemovitostí dle jeho rodného čísla prokazující vlastnické právo
k veškerým nemovitostem v jeho vlastnictví, případně skutečnost, že žádnou nemovitost
nevlastní. Bez přiložení tohoto výpisu nebude k žádosti přihlíženo a bude odmítnuta jako
neúplná.“.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
14/67/2018-RM
Rada města bere na vědomí doručenou žádost o vyjádření ke studii stavby nazvané
„Aparthotel Labe s ubytovacími jednotkami“ umístěné na pozemku st. p. č. 343/1, pozemku
st. p. č. 343/3, pozemku p. č. 962/13, pozemku p. č. 156/2, pozemku p. č. 156/3 a pozemku
p. č. 154/1 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn a požaduje dodržení původní výšky hřebene střechy
objektu 12,5 m od stávající úrovně terénu (alespoň u jižní části objektu), dodržení původního
architektonického vzhledu stavby, dodržení způsobu užívání (využití plochy SC dle účinného
Územního plánu Špindlerův Mlýn; stavba ubytovacího zařízení bude obsahovat ubytovací
jednotky pro přechodné ubytování a prostory pro služby s ubytováním spojené), 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)
15/67/2018-RM
Rada města bere na vědomí písemnost zaslanou hejtmanem Královéhradeckého kraje dne
3. 1. 2018 Městu Špindlerův Mlýn s žádostí o zprostředkování účasti zřízené základní školy
v projektu „Obědy dětem“.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
16/67/2018-RM
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování služby sledovani-insolvence č. I-246-2018/FO
mezi společností i4b s.r.o., se sídlem Varšavská 1028/11, Hulváky, 709 00 Ostrava, jako
poskytovatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na poskytování služby
sledovani-insolvence v rozsahu stanoveném objednávkou objednatele učiněnou elektronicky
prostřednictvím objednávkového formuláře.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zápis ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 11. 1. 2018.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta
3

Zapsala: J. Staruchová

