Výpis usnesení ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 79. schůze
Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018
která se konala v pondělí dne 6. 8. 2018 v 14:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně
1/79/2018-RM
Rada města schvaluje program 79. schůze s navrženým zařazením bodů č. 2 a 3 v ostatních
do programu.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/79/2018-RM
Rada města pověřuje zápisem Ing. Janu Novotnou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/79/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Špindlerův Mlýn pod identifikačním číslem a názvem
“014D241008208 Špindlerův Mlýn – Dopravní automobil“ 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, v platném znění.
Rada města schvaluje oslovení těchto společností:
1. KOBIT - THZ CZ s.r.o., se sídlem Tovární 123, 538 21 Slatiňany,
2. Požární bezpečnost s.r.o., se sídlem Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava,
3. PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o., se sídlem Masojedy 59, 282 01 Masojedy,
4. STS Prachatice, a.s., se sídlem Těšovice 62, 383 01 Těšovice a
5. HAGEMANN a.s., se sídlem Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/79/2018-RM
Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku nového dopravního automobilu
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Špindlerův Mlýn pod identifikačním číslem
a názvem “014D241008208 Špindlerův Mlýn – Dopravní automobil“ ve složení: Bc. Vladimír Staruch, Jiří Voborník, Tomáš Vrabec, Bc. Václav Ackermann a Pavel Viktorin.
Rada města jmenuje současně se jmenováním členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
a pro posouzení a hodnocení nabídek i jejich náhradníky ve složení: Pavel Jirsa a David Nocar.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
5/79/2018-RM
Rada města bere na vědomí uzavřenou Dohodu o dočasném užívání pozemku mezi Správou Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí a Městem
Špindlerův Mlýn na dočasné užívání pozemku p. č. 694/7, pozemku p. č. 825/2, pozemku
p. č. 830/1 a pozemku p. č. 825/3 vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších a pozemku p. č. 825/1
v k. ú. Labská za účelem přibližování, skladování, manipulace a odvozu dřeva.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
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6/79/2018-RM
Rada města odkládá rozhodnutí o vyřazení odcizeného majetku inventární č. 5/204/109
(fotopast Acorn).
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
7/79/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-2015280/VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako oprávněnou a Městem Špindlerův Mlýn jako povinným na právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
8/79/2018-RM
Rada města souhlasí s pokácením 1 kusu smrku na pozemku st. p. č. 33/1 v k. ú. Špindlerův
Mlýn, 1 kusu javoru a 1 kusu jasanu na pozemku p. č. 924/4 v k. ú. Špindlerův Mlýn, 3 kusů
smrků na pozemku p. č. 708/29 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších a 1 kusu smrku na pozemku
p. č. 988 v k. ú. Špindlerův Mlýn 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)
9/79/2018-RM
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice na stavební práce
„Posun jímacího objektu úpravny vody na Bílém Labi, k. ú. Špindlerův Mlýn“.
(pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0)
10/79/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-226-2018/MO mezi společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na stavební práce „Posun
jímacího objektu úpravny vody na Bílém Labi, k. ú. Špindlerův Mlýn“.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1)
11/79/2018-RM
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu reklamní plochy (1 kusu billboardu) na pozemku p. č. 706/15 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších (parkoviště P2).
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
12/79/2018-RM
Rada města odkládá rozhodnutí o vyjádření se města Špindlerův Mlýn k zájmu uspořádání
sportovní akce „Silniční triatlon“ ze série sportovních akcí „Labská Výzva“ ve městě Špindlerův Mlýn a požaduje zaslání nové žádosti o povolení uspořádání akce s nově navrženou
trasou akce (s případnými uzavírkami komunikací).
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
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13/79/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 2931429472
mezi společností Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, jako pojistitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako pojistníkem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
14/79/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8068260519
mezi společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo
náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jako pojistitelem a Městem Špindlerův
Mlýn jako pojistníkem na pojištění vozidel.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zápis ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 8. 8. 2018.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Tomáš Vrabec, v.r.
radní
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