Výpis usnesení ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 74. schůze
Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018
která se konala v pondělí dne 23. 4. 2018 v 15:15 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/74/2018-RM
Rada města schvaluje program 74. schůze s navrženým zařazením bodu č. 1 odboru cestovního ruchu, kultury a sportu a bodu č. 7 majetkového odboru do programu.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/74/2018-RM
Rada města pověřuje zápisem Ing. Janu Novotnou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/74/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu č. 017/18 o realizaci pořadu mezi fyzickou osobou panem Ladislavem Šiftou (ATRIBUT - středočeská umělecká agentura), se sídlem Alešova 1111, 293 01 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, jako zprostředkovatelem
a Městem Špindlerův Mlýn jako pořadatelem na zajištění hudebního – programového vstupu
souboru „Laura a její tygři“ v rámci akce „Špindlerovská pouť“ konané dne 23. 6. 2018.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/74/2018-RM
Rada města, za zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn, schvaluje v předloženém znění Účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn, se sídlem Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
5/74/2018-RM
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v předloženém znění Výroční zprávu
školy o hospodaření za rok 2017 předkládanou příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn, se sídlem Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
6/74/2018-RM
Rada města schvaluje vyřazení nefunkčního majetku inventární č. 5/19/148 (tiskárna Canon
Pixma 4200) a inventární č. 5/204/132 (startovací box a powerbanka) a souhlasí s jeho
odepsáním z majetkové evidence.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
7/74/2018-RM
Rada města souhlasí s navrhovanou opravou lesní cesty „Třídomí - Mísečky“ na pozemcích
p. č. 275/1, p. č. 711/74, p. č. 711/77, p. č. 711/95, p. č. 711/75, p. č. 824/1 a p. č. 711/102 vše
v k. ú. Labská a pozemku p. č. 710/1 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších dle předložené
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přehledné situace území, a to za předpokladu uzavření smlouvy o dočasném zvláštním užívání
silničního tělesa, dodržování dopravního omezení a zatížitelnosti místních a účelových komunikací v majetku města při budoucím přibližování dřevní hmoty vyvážecími soupravami.
Město Špindlerův Mlýn požaduje doložení plánu organizace výstavby, zajištění následného
skladování přiblížené dřevní hmoty mimo pozemky v majetku města a informování vlastníka
pozemní komunikace o termínu zahájení opravy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
8/74/2018-RM
Rada města vydává souhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn k žádosti o umístění seníku
pro zvěř na části pozemku p. č. 516/1 v k. ú. Labská a požaduje provedení záměru v souladu
s účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn (funkční plocha FP Louky a pastviny); zároveň
Město Špindlerův Mlýn nesouhlasí s oplocením seníku pro zvěř, které lze podřadit jedině pod
nepřípustné využití, když hlavní, přípustné ani podmíněně přípustné využití umístění takového druhu stavby neumožňuje. 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 – 4, proti – 1, zdržel se – 0)
9/74/2018-RM
Rada města nesouhlasí s předloženou navrhovanou projektovanou trasou zemního kabelového vedení VN a NN pro připojení malé vodní elektrárny na akci „Špindlerův Mlýn, M. Hank,
MVE Dívčí Lávky“, číslo akce IV-12-2016784, neboť žadatel nepředložil projektovou dokumentaci, která by řešila, jak graficky tak i textem umístění a specifikaci záměru stavebníka
a požaduje předložení projektové dokumentace, ve které bude stavba malé vodní elektrárny
řešena v souladu s účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn a žádná její část nebude zasahovat na pozemky ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
10/74/2018-RM
Rada města souhlasí s navrhovanou opravou účelové pozemní komunikace umístěné na pozemku p. č. 186/1 v k. ú. Špindlerův Mlýn za předpokladu, že bude tato oprava provedena
v souladu s účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn a dle požadavku vlastníka této komunikace.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/74/2018-RM
Rada města vydává nesouhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn k záměru umístění kiosku s bankomatem společnosti MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha 4 - Michle na části pozemku p. č. 706/1 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
12/74/2018-RM
Rada města, na základě výsledku výběrového řízení a jednání hodnotící komise na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava části komunikace v úseku Špindlerův
Mlýn - Rovinka, III. etapa“, schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od spo2
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lečnosti LTM Krkonoše, s.r.o., se sídlem Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou, na tyto
stavební práce.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
13/74/2018-RM
Rada města, na základě výsledku výběrového řízení a jednání hodnotící komise na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava části komunikace v úseku Špindlerův
Mlýn - Rovinka, III. etapa“, doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o dílo se společností LTM Krkonoše, s.r.o., se sídlem Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou, na tyto
stavební práce.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
14/74/2018-RM
Rada města bere na vědomí konání cyklistického závodu „Vrchlabí Špindl Tour Škoda auto“
ze seriálu „Kolo pro život“, pořádaného dne 23. 6. 2018 na území katastru města Špindlerův
Mlýn, spolkem Kolo pro život, z.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
15/74/2018-RM
Rada města souhlasí s používáním místní komunikace, dle předloženého plánu trasy, pro účely konání cyklistického závodu „Vrchlabí Špindl Tour Škoda auto“ ze seriálu „Kolo pro život“, pořádaného dne 23. 6. 2018 na území katastru města Špindlerův Mlýn, spolkem Kolo
pro život, z.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 za předpokladu,
že bude ze strany pořadatele dostatečně zajištěna bezpečnost této trasy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
16/74/2018-RM
Rada města bere na vědomí nabídku spolupráce při rozvoji sociálních služeb, asistenční
a tísňové péče „Anděl na drátě“, ze strany společnosti Linnet eu s.r.o., se sídlem Mělčany 38,
518 01 Dobruška.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
17/74/2018-RM
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření k dokumentaci stavby nazvané „Rekonstrukce
RD č. p. 33 - A. Doubravský“ umístěné na pozemku st. p. č. 604 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších a požaduje dodržení maximální výšky hřebene střechy sousedního objektu umístěného
na pozemku st. p. č. 617 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších od stávající úrovně terénu, dodržení
architektonického vzhledu stavby, nezvětšování objemu stavby, dodržení způsobu užívání
(využití plochy BI dle účinného Územního plánu Špindlerův Mlýn), řešení způsobu parkování
dle platné české technické normy, 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)
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Zápis ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 30. 4. 2018.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta
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