Výpis usnesení ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 81. schůze
Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018
která se konala v pondělí dne 24. 9. 2018 v 15:15 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/81/2018-RM
Rada města schvaluje program 81. schůze s navrženým zařazením bodu č. 5 v ostatních
do programu.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/81/2018-RM
Rada města pověřuje zápisem Ing. Janu Novotnou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/81/2018-RM
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 12. 9. 2018.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/81/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-2016665/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 – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
5/81/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu č. G-7-2018/MO mezi společností Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o., se sídlem Bedřichov 71, 543 51 Špindlerův Mlýn,
jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem parkovacího
automatu ATB umístěného na pozemku p. č. 1011 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
6/81/2018-RM
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č. 160/1 o výměře 2 m²,
části pozemku p. č. 907/1 o výměře 2 m² a části pozemku p. č. 966/1 o výměře 2 m² vše
v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem umístění reklamních stojanů na lyže.
(pro – 3, proti – 1, zdržel se – 0)
7/81/2018-RM
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č. 708/6 o výměře
1.510 m² v k. ú. Bedřichov v Krkonoších za účelem údržby pozemku sečením, odstraňování
náletových dřevin a zabezpečení ochrany přírody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
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8/81/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy ze dne
8. 1. 1996 mezi fyzickou osobou panem Miroslavem Hátlem a fyzickou osobou paní Pavlínou
Hátlovou, oba bytem Bedřichov 144, 543 51 Špindlerův Mlýn, jako nájemci a Městem
Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem pozemku p. č. 708/74 o výměře 82 m²
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších za účelem přístupu ke své nemovitosti.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
9/81/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy
č. E-104-2010/MO ze dne 18. 10. 2010 mezi fyzickou osobou panem Miroslavem Hátlem
a fyzickou osobou paní Pavlínou Hátlovou, oba bytem Bedřichov 144, 543 51 Špindlerův
Mlýn, jako nájemci a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem části
pozemku p. č. 708/6 o výměře 710 m² a části pozemku p. č. 735/9 o výměře cca 244 m² vše
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších za účelem údržby pozemků sečením, odstraňování náletových
dřevin a zabezpečení ochrany přírody.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
10/81/2018-RM
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č. 708/6 o výměře 710 m²
a části pozemku p. č. 735/9 o výměře 244 m² vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších za účelem
údržby pozemků sečením, odstraňování náletových dřevin a zabezpečení ochrany přírody.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
11/81/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce vodojemu Horal Špindlerův Mlýn II.“
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:
1. Stavební společnost JANDA s.r.o., se sídlem Jablonec nad Jizerou 322, 512 43 Jablonec nad Jizerou,
2. STAS, s.r.o., se sídlem Horská 190, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí,
3. Ještědská stavební společnost spol. s r.o., se sídlem Selská 517, 460 01 Liberec XII Staré Pavlovice,
4. Ryspol Vrchlabí s.r.o., se sídlem Na bělidle 900, 543 01 Vrchlabí a
5. ŠEBESTA VHS, v.o.s., se sídlem Želivského 4603/14a, Mšeno nad Nisou,
466 04 Jablonec nad Nisou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
12/81/2018-RM
Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce vodojemu
Horal Špindlerův Mlýn II.“ ve složení: Bc. Vladimír Staruch, Jiří Voborník, Ing. Petr Pěnička,
Tomáš Vrabec a Mgr. Hynek Dvořák.
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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 Ivan Bila.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
13/81/2018-RM
Rada města rozhodla krátkodobě pronajmout, na dobu určitou od 1. 10. 2018 do 7. 10. 2018,
společnosti M&M servisní s.r.o., se sídlem Nádražní 535/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dvě reklamní plochy (oboustranný billboard) na pozemku p. č. 509/4 v k. ú. Špindlerův
Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
(pro – 3, proti – 1, zdržel se – 0)
14/81/2018-RM
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti BON
JOUR ILLUMINATION, s.r.o., se sídlem Fráni Šrámka 18/2622, 150 00 Praha 5 na vánoční
výzdobu ve Špindlerově Mlýně v roce 2018 ve výši 443.379,- Kč bez DPH.
Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
15/81/2018-RM
Rada města, na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na službu dodávka nového dopravního automobilu pro Městskou policii Špindlerův Mlýn,
schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti Auto Belda, s.r.o.,
se sídlem Jablonec nad Jizerou 800, 512 43 Jablonec nad Jizerou na dodávku nového
dopravního automobilu a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
16/81/2018-RM
Rada města, v souladu se Směrnicí k tvorbě rozpočtu č. V-15/12, schvaluje rozpočtovou změnu č. 32-18/R spočívající v přesunu částky 400.000,- Kč z paragrafu 6171 položky 6130
(činnost místní správy - nákup a prodej pozemků) na paragraf 5311 položku 6123 (bezpečnost
a veřejný pořádek - nákup dopravních prostředků) z důvodu koupě nového dopravního automobilu pro Městskou policii Špindlerův Mlýn.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
17/81/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) č. 1295007245 mezi společností ČEZ ESCO, a.s., se sídlem
Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, jako obchodníkem a Městem Špindlerův Mlýn jako
zákazníkem na dodávku elektřiny v napěťové hladině NN ve sjednaném množství a výkonu
v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
18/81/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu
č. 1295007168 mezi společností ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle,
140 00 Praha 4, jako obchodníkem a Městem Špindlerův Mlýn jako zákazníkem na dodávku
sjednaného množství zemního plynu v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
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Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
19/81/2018-RM
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytování právních služeb
č. I-262-2018/KS mezi Mgr. Vojtěchem Metelkou, se sídlem Martinská 608/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, jako advokátem a Městem Špindlerův Mlýn jako klientem na poskytování
právní pomoci ve věci soudního řízení správního o zrušení opatření obecné povahy vedeného
u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 30 A 106/2018.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
20/81/2018-RM
Rada města, za zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn, povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí a žáků stanoveného prováděcím právním
předpisem do počtu 4 dětí a žáků ve školní družině (celkem 34 žáků) podle § 111a odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v úplném znění, pro školní rok 2018/2019.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
21/81/2018-RM
Rada města, na základě schválené rozpočtové změny č. 4-18/Z a pověření zastupitelstva
města, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 10.000,- Kč na úhradu provozních
nákladů pro Oblastní charitu Červený Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený
Kostelec. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn 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 – 1, proti – 3, zdržel se – 0) Usnesení rady města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů rady města.
22/81/2018-RM
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady ze dne 19. 9. 2018.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
23/81/2018-RM
Rada města, z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí, ruší ke dni 5. 10. 2018 Komisi
cestovního ruchu a současně ke dni 5. 10. 2018 odvolává předsedu této komise a členy této
komise.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
24/81/2018-RM
Rada města, z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí, ruší ke dni 5. 10. 2018 Komisi
stavební a současně ke dni 5. 10. 2018 odvolává předsedu této komise a členy této komise.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
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25/81/2018-RM
Rada města, z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí, ruší ke dni 5. 10. 2018 Komisi
pro občanské záležitosti a současně ke dni 5. 10. 2018 odvolává předsedu této komise a členy
této komise.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
26/81/2018-RM
Rada města, z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí, ruší ke dni 5. 10. 2018 Komisi
grantovou a současně ke dni 5. 10. 2018 odvolává předsedu této komise a členy této komise.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
Zápis ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 30. 9. 2018.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta
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