Výpis usnesení ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 77. schůze
Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018
která se konala v pondělí dne 11. 6. 2018 v 15:15 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/77/2018-RM
Rada města schvaluje program 77. schůze s navrženým zařazením bodu č. 1 správního
odboru do programu.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
2/77/2018-RM
Rada města pověřuje zápisem Ing. Janu Novotnou.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
3/77/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zpracování osobních údajů
č. R-123-2018/SO mezi společností TRANSPORT Trutnov s.r.o., se sídlem V Aleji 131,
Bojiště, 541 01 Trutnov, jako zpracovatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako správcem
na úpravu vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4/77/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-223-2018/CRKS mezi společností Media Solution s.r.o., se sídlem Morseova 243, 109 00 Praha 10 - Petrovice, jako
zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na zhotovení nových turistických
webových stránek města Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
5/77/2018-RM
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 25. 5. 2018.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
6/77/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 1/2018 mezi společností
MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn a Městem Špindlerův Mlýn na úhradu kulturních pořadů a výdaje v rámci městských akcí v průběhu roku
2018.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
7/77/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 3/2018 mezi společností
AQUA Park Špindlerův Mlýn s.r.o., se sídlem Špindlerův Mlýn 300, 543 51 Špindlerův Mlýn
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a Městem Špindlerův Mlýn na úhradu kulturních pořadů a výdaje v rámci městských akcí
v průběhu roku 2018.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
8/77/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu č. 18-99-G028-0 o zavedení a provádění
systému řízení bezpečnosti dětského hřiště (o kontrole a údržbě stavu hřiště dle normy ČSN
1176-7) mezi společností Hřiště hrou s.r.o., se sídlem Sobotecká 810, 511 01 Turnov, jako
zhotovitelem garantovaného dozoru a Městem Špindlerův Mlýn jako provozovatelem na garantovaný dozor, kontrolu a údržbu dětského hřiště na Bedřichově ve Špindlerově Mlýně.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
9/77/2018-RM
Rada města schvaluje vyvěšení záměru výpůjčky nebytových prostor ordinace dětského
lékaře v objektu č. p. 278 (Dům služeb) Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
10/77/2018-RM
Rada města nesouhlasí s vydáním předběžného souhlasu s umístěním stavby plynové přípojky na části pozemku p. č. 443/2 a části pozemku p. č. 897/1 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn
v rámci projektu „Stavební úpravy objektu č. p. 266 ve Svatém Petru, v obci Špindlerův
Mlýn“, neboť žadatel nepředložil projektovou dokumentaci, která by řešila, jak graficky tak
i textem umístění, specifikaci a rozsah záměru stavebníka a požaduje předložení projektové
dokumentace, ve které bude stavba a stavební úpravy připojovaného objektu řešeny a budou
v souladu s účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
11/77/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Příkazní smlouvu č. I-257-2018/MO mezi fyzickou osobou Ing. Jiřím Pavlů, se sídlem Libštát 271, 512 03, jako příkazníkem a Městem
Špindlerův Mlýn jako příkazcem na zajištění výkonu technického dozoru investora při stavební akci „Zateplení objektu Bedřichov č. p. 11 ve Špindlerově Mlýně a Zateplení objektu
Bedřichov č. p. 24 ve Špindlerově Mlýně“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
12/77/2018-RM
Rada města, i na základě doporučení Komise stavební ze dne 22. 5. 2018, vydává nesouhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro
územní řízení na stavbu nazvanou „Stavební úpravy chaty č. p. 58 (Tři Hory) ve Svatém Petru
v obci Špindlerův Mlýn“ umístěné na pozemku st. p. č. 44 v k. ú. Špindlerův Mlýn, neboť žadatel nepředložil projektovou dokumentaci, která by řešila, jak graficky tak i textem umístění,
specifikaci, druh a rozsah záměru stavebníka a požaduje předložení projektové dokumentace,
ve které budou stavební úpravy objektu řešeny a budou v souladu s účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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13/77/2018-RM
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření k dokumentaci stavby nazvané „Změna
stavby před dokončením, Stavební úpravy objektu č. p. 36 v k. ú. Špindlerův Mlýn“ umístěné
na pozemku st. p. č. 31 v k. ú. Špindlerův Mlýn (spočívající v drobných dispozičních úpravách uvnitř objektu, které vyvolají změnu vzhledu stavby a sklonu střechy) a požaduje
dodržení maximální výšky hřebene střechy 12,45 metrů od stávající úrovně terénu, dodržení
architektonického vzhledu stavby, dodržení způsobu užívání (využití plochy OK.1 dle účinného Územního plánu Špindlerův Mlýn) a provedení záměru v souladu s účinným Územním
plánem Špindlerův Mlýn. 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)
14/77/2018-RM
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření ke stavebním úpravám ke stavbě nazvané
„Stavební úpravy 4. NP a 5. NP objektu č. p. 212, byty č. 8, 9a, 9b“ umístěné na pozemku
st. p. č. 212 v k. ú. Špindlerův Mlýn a požaduje dodržení architektonického vzhledu stavby,
dodržení způsobu užívání (využití plochy BM dle účinného Územního plánu Špindlerův
Mlýn; stavební úpravy bytů) a provedení záměru v souladu s účinným Územním plánem
Špindlerův Mlýn. 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)
15/77/2018-RM
Rada města, i přes doporučení Komise stavební ze dne 22. 5. 2018, vydává nesouhlasné
stanovisko Města Špindlerův Mlýn k žádosti o vyjádření o umístění nové stavby nazvané
„Stavební úpravy objektu č. p. 77“ umístěné na pozemku st. p. č. 46/1 v k. ú. Labská, z důvodu nesouladu záměru s účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn (nedodržení obecné
prostorové regulace - maximálního procenta zastavění a podlažnosti).
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
16/77/2018-RM
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením nazvané
„Přístavba a přestavba hotelu Erlebachova bouda, 3. etapa podzemní garáže a budova B“
umístěné na pozemku st. p. č. 88 v k. ú. Špindlerův Mlýn a požaduje dodržení způsobu
užívání (využití plochy OK.3 dle účinného Územního plánu Špindlerův Mlýn) a provedení
záměru v souladu s účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn. 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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17/77/2018-RM
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise stavební ze dne 22. 5. 2018.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
18/77/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Směrnici organizace k ochraně osobních údajů
č. V-2/18, s účinností od 12. 6. 2018.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
19/77/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zpracování osobních údajů
č. R-124-2018/KS mezi společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Pernerova 691/42, Karlín,
186 00 Praha 8, jako zpracovatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako správcem na úpravu
vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zápis ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 18. 6. 2018.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta
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