Výpis usnesení ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 75. schůze
Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018
která se konala v pondělí dne 14. 5. 2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/75/2018-RM
Rada města schvaluje program 75. schůze s navrženým zařazením bodů č. 6 a 7 majetkového
odboru a bodu č. 3 v ostatních do programu.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/75/2018-RM
Rada města pověřuje zápisem Ing. Janu Novotnou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/75/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 24. 4. 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 49.900,- Kč na projekt „Den
na maXXimum & Krkonošská 50 ve Špindlerově Mlýně“ pořádaný společností Lagardere
Active ČR, a.s. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 18DRM-30 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 – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/75/2018-RM
Rada města, na základě doručené žádosti, schvaluje vydání duplikátu celoroční parkovací
karty pro byt č. 10 v domě č. p. 101 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně, za předpokladu viditelného označení této karty slovem „Duplikát“.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
5/75/2018-RM
Rada města, na základě doručené žádosti, schvaluje vydání duplikátu celoroční parkovací
karty pro byt č. 9 v domě č. p. 105 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně, za předpokladu viditelného označení této karty slovem „Duplikát“.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
6/75/2018-RM
Rada města souhlasí s konáním sportovní akce „Běh k Mohyle Hanče a Vrbaty“ pořádané
dne 8. 9. 2018 na území katastru města Špindlerův Mlýn za předpokladu, že bude ze strany
pořadatele dostatečně zajištěna bezpečnost této trasy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
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7/75/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o podmínkách koncertu Bombarďáka
č. I-253-2018/CRKS mezi fyzickou osobou panem Matějem Pospíšilem, se sídlem Na dlouhém lánu 337/55, 160 00 Praha 6 - Vokovice, jako účinkujícím a Městem Špindlerův Mlýn
jako pořadatelem na zajištění hudebního vystoupení „Bombarďáka“ v rámci akce „Medové
slavnosti ve Špindlerově Mlýně“ konané dne 27. 10. 2018.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
8/75/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Licenční smlouvu o veřejném provozování
č. VP_2018_24076 mezi spolkem OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, Bubeneč, 160 00 Praha a Městem Špindlerův Mlýn
na poskytnutí licence k veřejnému provozování hudebních děl z repertoáru OSA při hudebních
produkcích na městských akcích.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
9/75/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2637/2018 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2, jako poskytovatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako příjemcem
na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt s názvem „Podpora TIC Špindlerův
Mlýn“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
10/75/2018-RM
Rada města souhlasí se zpracováním nových internetových stránek s responsivním řešením
pro turistický portál města Špindlerův Mlýn www.mestospindleruvmlyn.cz a schvaluje
nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti Media Solution s.r.o., se sídlem
Morseova 243, 109 00 Praha 10 - Petrovice na tuto službu.
Rada města pověřuje odbor cestovního ruchu, kultury a sportu zajištěním návrhu smlouvy
o dílo na zpracování nových internetových stránek s responsivním řešením pro turistický
portál města Špindlerův Mlýn www.mestospindleruvmlyn.cz.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
11/75/2018-RM
Rada města neschvaluje v upraveném znění Smlouvu o spolupráci při realizaci Hotelového
informačního a rezervačního systému (HIRS) mezi Krkonoše - svazek měst a obcí, se sídlem
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, jako svazkem a Městem Špindlerův Mlýn jako partnerem na realizaci hotelového informačního a rezervačního systému.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
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12/75/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Příkazní smlouvy
č. I-239-2017/MO mezi fyzickou osobou Ing. Markem Tůmou, se sídlem Budovatelská 628,
514 01 Jilemnice, jako příkazníkem a Městem Špindlerův Mlýn jako příkazcem na zajištění
výkonu technického dozoru investora při stavební akci „Nový objekt autobusového nádraží
Špindlerův Mlýn III“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
13/75/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Příkazní smlouvy
č. I-240-2017/MO mezi společností A177 s.r.o., se sídlem Krkonošská 177, 543 01 Vrchlabí,
jako příkazníkem a Městem Špindlerův Mlýn jako příkazcem na zajištění výkonu autorského
dozoru investora při stavební akci „Nový objekt autobusového nádraží Špindlerův Mlýn III“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
14/75/2018-RM
Rada města rozhodla zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce vodojemu Horal Špindlerův Mlýn“.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
15/75/2018-RM
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti Architektonické studio Hysek, spol. s r.o., se sídlem Jiráskovo náměstí 1727/18, Východní Předměstí,
326 00 Plzeň na službu „Zpracování Změny č. 4 Územního plánu Špindlerův Mlýn“.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
16/75/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-217-2018/MO mezi společností Architektonické studio Hysek, spol. s r.o., se sídlem Jiráskovo náměstí 1727/18,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na službu „Zpracování Změny č. 4 Územního plánu Špindlerův Mlýn“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
17/75/2018-RM
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti
KAMPA - MARYNKA s.r.o., se sídlem Lesní 1060, 514 01 Jilemnice na stavební práce „Oprava opěrné zdi a vstupního schodiště u budovy základní školy ve Špindlerově Mlýně“.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
18/75/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-218-2018/MO mezi společností KAMPA - MARYNKA s.r.o., se sídlem Lesní 1060, 514 01 Jilemnice, jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na stavební práce „Oprava opěrné zdi
a vstupního schodiště u budovy základní školy ve Špindlerově Mlýně“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
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19/75/2018-RM
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 14-18/Z na straně výdajů ve výši 481.939,- Kč na základě schválené Smlouvy o dílo č. C-218-2018/MO
se společností KAMPA - MARYNKA s.r.o. na stavební práce „Oprava opěrné zdi a vstupního schodiště u budovy základní školy ve Špindlerově Mlýně“.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
20/75/2018-RM
Rada města souhlasí s předloženým navrhovaným záměrem stavby nazvané „Přístavba a přestavba Multifunkčního objektu Hromovka na pozemku st. p. č. 652 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších“, za předpokladu smluvního zřízení práva stavby na částech pozemků p. č. 706/1
a p. č. 706/16 vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších a souladu záměru s účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn. Rada města požaduje předložení projektové dokumentace, která by řešila, jak graficky tak i textem umístění a specifikaci záměru stavebníka.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyvěšení záměru smluvně zřídit právo
stavby na části pozemku p. č. 706/1 o výměře 7 m² a části pozemku p. č. 706/16 o výměře
13 m² vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších pro přístavbu Multifunkčního objektu Hromovka.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
21/75/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené dne
3. 1. 2018 (č. I-243-2017/MO) mezi společností Centrum evropského projektování a.s.,
se sídlem Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, jako příkazníkem a Městem Špindlerův
Mlýn jako příkazcem na poskytnutí poradenské činnosti a komplexní zpracování elektronické
žádosti o dotaci v rámci projektu s předpokládaným názvem „Zateplení objektu Bedřichov
č. p. 11 ve Špindlerově Mlýně“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
22/75/2018-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 pozemních
komunikací ve městě Špindlerův Mlýn technologií SILKOT.
Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
23/75/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zpracování osobních údajů
č. R-122-2018/KS mezi společností Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808,
430 04 Chomutov, jako provozovatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako zákazníkem na úpravu vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů na základě zvláštní smlouvy o provozu internetové prezentace či jiné obdobné smlouvy pro provoz platformy pro provoz internetových stránek.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
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24/75/2018-RM
Rada města schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této žádosti.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
25/75/2018-RM
Rada města schvaluje tuto směrnici, kterou se určuje pro účely uzavření písemné Smlouvy
o dočasném zvláštním užívání silničního tělesa, minimální výše úhrady nákladů spojených
s nezbytnou úpravou a opravou dotčené části pozemní komunikace (podle § 39 zákona o pozemních komunikacích), a to z důvodu podstatného nárůstu zatížení vyvolaného potřebou
a činností investora určitého stavebního záměru, který pozemní komunikaci, a nebo její část,
ve vlastnictví města Špindlerův Mlýn zatíží nebo zatěžuje při dopravě materiálu či stavební
suti, strojů, pracovníků a jiných složek potřebných pro realizaci záměru, následovně:
1. u novostavby či u stavebně měněné dokončené stavby (stavební úpravy, nástavba
a přístavba) se úhrada určuje na částku 230,- Kč za 1 m² užitné plochy takové stavby,
popř. měněné části stavby;
2. u odstranění stavby či její části se úhrada určuje na částku 230,- Kč za 1 m² užitné plochy odstraňované stavby;
3. u plošných staveb (parkovišť, odstavných ploch a příjezdových cest) se úhrada určuje
na částku 69,- Kč za 1 m² užitné plochy takové stavby.
V případě, kdy stavební činnost provádějí orgány veřejné správy, a to na komunikaci, která
slouží a poté má sloužit k užívání veřejností, pak úhradu město Špindlerův Mlýn určenou pod
body 1. - 3. této směrnice nevyžaduje, ale písemná smlouva o dočasném zvláštním užívání
silničního tělesa uzavřena být i přesto musí.
Tato směrnice nahrazuje metodiku schválenou usnesením Rady města Špindlerův Mlýn
č. 13/15/2011 ze dne 27. 6. 2011.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
Zápis ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 21. 5. 2018.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta
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