Výpis usnesení ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 68. schůze
Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018
která se konala v pondělí dne 29. 1. 2018 v 15:15 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/68/2018-RM
Rada města schvaluje program 68. schůze s navrženým zařazením bodů č. 2, 3, 4, 5 a 6
v ostatních do programu.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/68/2018-RM
Rada města pověřuje zápisem Ing. Janu Novotnou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/68/2018-RM
Rada města, na základě podnětu občana města Špindlerův Mlýn, neschvaluje změnu útulku
pro umísťování zatoulaných psů odchycených na území města Špindlerův Mlýn z útulku
pro psy ve Dvoře Králové nad Labem na útulek pro psy města Jičín.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
4/68/2018-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 a předané provozovateli.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
5/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 8.000,- 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-01 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 159 až § 170
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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6/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 8.000,- 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-02 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
7/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 10.620,- 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-03 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3
a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
8/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-04 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
9/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 16.000,- Kč na akci „Závod Stoeckli
Cup a Head Cup“ pořádanou spolkem SK Špindl z.s. Dotace bude vyplacena na základě
podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn
č. 18DRM-05 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 159 až § 170 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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10/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 10.000,- 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-06
v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 38.940,- 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-07 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
12/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 10.000,- Kč na akci „Finále českého
poháru ve skialpinismu“ (27. ročník Memoriálu Jana Zapletala) pořádanou spolkem Ski Alp
Club Špindlerův Mlýn z.s. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 18DRM-08 v souladu
s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
13/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 33.112,- 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-09 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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14/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 15.930,- 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-10 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
15/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 42.178,- 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-11 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3
a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
16/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 10.000,- Kč na akci „Špindlerovka
cup 2018“ pořádanou fyzickými osobami, panem Tomášem Vrabcem a panem Ctiborem
Vrabcem. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 18DRM-12 v souladu s ustanovením § 10a
odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
17/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 24.996,- 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-13 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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18/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 24.000,- 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 2018“
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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-14 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
19/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-15 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
20/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 10.000,- Kč na akci „Špindlerovští
mušketýři“ (18. 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-16 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
21/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 16.038,- 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-17 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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22/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 10.000,- 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 Špindlerův Mlýn
č. 18DRM-18 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 159 až § 170 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
23/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 43.840,- 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 Špindlerův Mlýn č. 18DRM-19 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
24/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 12.390,- Kč na činnost Spolku hokejistů - Špindl Poinťáci, se sídlem Špindlerův Mlýn 31, 543 51 Špindlerův Mlýn, zastoupenému fyzickou osobou, Mgr. Hynkem Dvořákem. Dotace bude vyplacena na základě podepsané
veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 18DRM-20
v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
25/68/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 12.390,- Kč na činnost horolezeckého oddílu HO LOKNI Špindlerův Mlýn, se sídlem Bedřichov 150, 543 51 Špindlerův
Mlýn, zastoupenému fyzickou osobou, panem Valeriánem Spustou. Dotace bude vyplacena
na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 18DRM-21 v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 159 až § 170
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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Výpis usnesení ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018
26/68/2018-RM
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise grantové ze dne 10. 1. 2018 a zápis
z jednání Komise grantové ze dne 18. 1. 2018.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
27/68/2018-RM
Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje s označením dotačního programu „7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém
kraji“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této žádosti.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
28/68/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení
č. I-247-2018/CRKS mezi fyzickou osobou panem Pavlem Konopíkem, se sídlem Pod náměstím 132/6, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, zastupujícím hudební skupinu Crazy Dogs a Městem
Špindlerův Mlýn na hudební vystoupení skupiny v rámci městské akce „Velikonoční veselí
ve Špindlerově Mlýně“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
29/68/2018-RM
Rada města schvaluje vyřazení nepotřebného majetku inventární č. 1/19/39 (sestava STU I
3 kusy), inventární č. 1/19/3 (stůl kancelářský), inventární č. 1/19/55 (stůl kancelářský),
inventární č. 1/19/129 (zásuvky), inventární č. 5/19/238 (skener), inventární č. 5/19/69
(tabule) a nefunkčního majetku inventární č. 5/19/190 (monitor Acer) a inventární č. 5/19/185
(chladnička PERFECT) a souhlasí s jeho odepsáním z majetkové evidence.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
30/68/2018-RM
Rada města souhlasí s pokácením 1 kusu smrku na pozemku p. č. 724/3 v k. ú. Bedřichov
v Krkonoších, 1 kusu smrku na pozemku p. č. 735/9 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších a 1 kusu
jedle na pozemku p. č. 708/6 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších a pověřuje majetkový odbor
zasláním žádosti o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les na příslušné oddělení
Správy Krkonošského národního parku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
31/68/2018-RM
Rada města souhlasí s předloženou navrhovanou projektovanou trasou nového kabelového
vedení nn 1kV v obci Špindlerův Mlýn, k. ú. Špindlerův Mlýn, na akci „Špindlerův Mlýn,
knn stpč. 241 Fortuna sro“ za předpokladu, že nebudou při realizaci akce používány pozemky
ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
32/68/2018-RM
Rada města bere na vědomí zaslání Žádosti o povolení pokácení dřevin (dvou kusů javorů)
rostoucích mimo les na pozemku p. č. 228/1 v k. ú. Špindlerův Mlýn na příslušné oddělení
Správy Krkonošského národního parku z důvodu havarijního kácení.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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33/68/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o souhlasu s provedením stavby číslo
SMLJ-22-044/2018 mezi Správou Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3,
543 01 Vrchlabí, jako vlastníkem a Městem Špindlerův Mlýn jako stavebníkem za účelem
užívání pozemků p. č. 506/1 a p. č. 507/7 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn k přístupu na staveniště
a k umístění zařízení staveniště v rámci stavby „Rekonstrukce vodojemu Horal – Špindlerův
Mlýn“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
34/68/2018-RM
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku p. č. 202/1 o výměře 5.798 m²
v k. ú. Přední Labská za účelem pastvy hospodářských zvířat, údržby pozemku sečením,
odstraňování náletových dřevin a zabezpečení ochrany přírody.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
35/68/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. F-81-2018/MO mezi společností EVROPA realitní kancelář s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 793/36, Nové Město,
110 00 Praha 1, jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem
reklamní plochy na pozemku p. č. 509/4 v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem umístění reklamního billboardu.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
36/68/2018-RM
Rada města souhlasí s předloženou navrhovanou projektovanou trasou nového kabelového
vedení vn-35kV pro novou transformační stanici na pozemku p. č. 694/7 – parkoviště P1,
Špindlerův Mlýn, okres Trutnov, na akci „Špindlerův Mlýn kvn, DTs p. č. 694/7, MELIDA“
– IV-12-2014691 a navrhovanou projektovanou trasou přeložky stávajících kvn a knn podél
toku Labe na akci „Špindlerův Mlýn MELIDA, přeložení kvn, knn“ – IZ-12-2000696
za předpokladu, že budou po realizaci akcí používané pozemky ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn uvedeny do původního stavu.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
37/68/2018-RM
Rada města, za zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn, souhlasí s nabytím 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. 7 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)
38/68/2018-RM
Rada města, na základě vlastní žádosti člena komise rady města, odvolává z funkce člena
Komise cestovního ruchu Ing. Rudolfa Hamrleho.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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39/68/2018-RM
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 24. 1. 2018.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
40/68/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zajištění odborné praxe
č. R-118-2018/KS mezi příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51, se sídlem 5. května 200/51, 140 00 Praha 4 - Nusle,
jako školou a Městem Špindlerův Mlýn jako poskytovatelem na zajištění praktické přípravy
formou řízené praxe studenta v nezdravotnické složce IZS (u Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Špindlerův Mlýn).
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
41/68/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění návrh změny odměňování členů Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Špindlerův Mlýn (JPO II) s účinností 1. 1. 2018.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
42/68/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 4 k licenční smlouvě 1331/2007
na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat mezi společností
GEPRO spol. s r.o., se sídlem Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 - Smíchov, jako poskytovatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako nabyvatelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zápis ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 30. 1. 2018.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta
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