Výpis usnesení ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 73. schůze
Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018
která se konala v pondělí dne 9. 4. 2018 v 15:15 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/73/2018-RM
Rada města schvaluje program 73. schůze s navrženým zařazením bodu č. 4 v ostatních
do programu.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
2/73/2018-RM
Rada města pověřuje zápisem Ing. Janu Novotnou.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
3/73/2018-RM
Rada města schvaluje změnu provozní doby Turistického informačního centra Města
Špindlerův Mlýn od 15. 4. 2018 do 20. 5. 2018.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4/73/2018-RM
Rada města, na základě schválené rozpočtové změny č. 4-18/Z a pověření zastupitelstva
města, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 5.000,- Kč na úhradu provozních
nákladů pro spolek Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha. Dotace
bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Špindlerův Mlýn č. 18DRM-29 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)
5/73/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava části komunikace v úseku Špindlerův Mlýn Rovinka, III. etapa“ dle schválené Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Města Špindlerův Mlýn č. V-22/17 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města schvaluje oslovení těchto společností a fyzické osoby:
1. LTM Krkonoše, s.r.o., se sídlem Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou,
2. Vlastimil Maloch, se sídlem Kunčice nad Labem 126, 543 61 Kunčice nad Labem,
3. P O P R spol. s r.o., se sídlem Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové - Slezské
Předměstí,
4. VH - stavební práce, s.r.o., se sídlem Antala Staška 1565/30, Krč, 140 00 Praha 4 a
5. VOLTOLINA CZ, v.o.s., se sídlem Kalná Voda 9, 542 23 Mladé Buky.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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6/73/2018-RM
Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava části komunikace
v úseku Špindlerův Mlýn - Rovinka, III. etapa“ ve složení: Bc. Vladimír Staruch, Jiří Voborník, Tomáš Vrabec, Ing. arch. Anna Seidlová a Jiřina Staruchová.
Rada města jmenuje současně se jmenováním členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek i jejich náhradníky ve složení: Petra Černá, DiS.
a Mgr. Hynek Dvořák.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
7/73/2018-RM
Rada města, na základě výsledku posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení objektu Bedřichov č. p. 11 ve Špindlerově Mlýně a Zateplení objektu Bedřichov č. p. 24
ve Špindlerově Mlýně“, schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti ANTON A SYN s.r.o., se sídlem Kostelní 165, 542 24 Svoboda nad Úpou, na tyto stavební
práce.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
8/73/2018-RM
Rada města, na základě výsledku posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení objektu Bedřichov č. p. 11 ve Špindlerově Mlýně a Zateplení objektu Bedřichov č. p. 24
ve Špindlerově Mlýně“, doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o dílo se společností ANTON A SYN s.r.o., se sídlem Kostelní 165, 542 24 Svoboda nad Úpou, na tyto
stavební práce.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
9/73/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. E-198-2018/MO mezi společností GASTOMY, s.r.o., se sídlem Benecko 174, 512 37 Benecko, jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem, na pronájem části pozemku p. č. 127/1 o výměře
150 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem parkování osobních vozidel 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)
10/73/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. E-199-2018/MO mezi
fyzickou osobou Ing. Milanem Macháčkem, bytem Písková 596, 533 51 Pardubice - Rosice,
jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem, na pronájem části pozemku
p. č. 127/1 o výměře 60 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem parkování osobních vozidel
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)
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11/73/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. E-200-2018/MO mezi společností CT GUTEN GASTRO s.r.o., se sídlem Nerudova 1101, 543 01 Vrchlabí, jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem, na pronájem části pozemku p. č. 985/2
o výměře 30 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem umístění předzahrádky k restauraci Abacante 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)
12/73/2018-RM
Rada města souhlasí s odpojením stávající STL plynovodní přípojky uložené do pozemku
p. č. 708/88 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších za předpokladu, že bude žadatel předem informovat Město Špindlerův Mlýn, jakožto vlastníka povrchu pozemní komunikace umístěné
na pozemku p. č. 708/89 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších, o případném odůvodněném zásahu
do povrchu této pozemní komunikace a také o případném dopravním omezení na této pozemní komunikaci. V případě odůvodněného zásahu do povrchu pozemní komunikace musí být
tento uveden do předchozího a zároveň bezvadného stavu, musí být proveden nový podklad
včetně zhutnění a nový povrch komunikace v celé šířce této komunikace a v délce dle konkrétní dohody s vlastníkem komunikace, a to vše na náklady žadatele.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
13/73/2018-RM
Rada města, na základě zaslané cenové nabídky ze dne 20. 3. 2018 od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, schvaluje
objednávku č. 80.18 na zpracování návrhu (studie) zásobování severní části Labské - zástavby
přiléhající k Honzově strouze a zástavby Labského dolu nad hrází přehrady pitnou vodou
od této společnosti.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
14/73/2018-RM
Rada města souhlasí se zasláním Žádosti o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok
2018 od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
15/73/2018-RM
Rada města souhlasí s předobjednáním dvou výtisků knihy s názvem „S odvahou v srdcích II. díl“ pro městskou knihovnu, která bude vydána ke 100. výročí vzniku Československé
republiky, u obecně prospěšné společnosti Centrum české historie, o.p.s., se sídlem Banskobystrická 2080/11, Dejvice, 160 00 Praha 6.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
16/73/2018-RM
Rada města vydává nesouhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn k žádosti o stanovisko
k projektové dokumentaci stavby „BISTRO“ umístěné na pozemku st. p. č. 241 v k. ú. Špindlerův Mlýn, neboť žadatel nepředložil úplnou projektovou dokumentaci, která by řešila, jak
graficky tak i textem nově navrhovanou přístupovou asfaltovou komunikaci a požaduje
předložení úplné projektové dokumentace, ve které bude přístup řešen v souladu s navrženou
novou přístupovou komunikací v účinném znění Územního plánu Špindlerův Mlýn a předlo3

Zapsala: Ing. Novotná
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žení návrhu smlouvy o úpravě stávající dopravní infrastruktury, když tato navržená trasa
zasahuje na pozemky p. č. 127/1 a p. č. 966/1 v obci a k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví
Města Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zápis ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 10. 4. 2018.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta
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