Výpis usnesení ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2020

Výpis usnesení
z 31. schůze Rady města Špindlerův Mlýn,
konané v pondělí dne 09. 03. 2020, od 15:15 hodin, v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn určuje zapisovatelem Danielu Erbenovou.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn schvaluje program 31. schůze s navrženým zařazením bodu
č. IX (bodu č. 7 majetkového odboru) do programu.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 ve výši 15.000,- Kč
právnické osobě Diakonie ČCE - Středisko Světlo ve Vrchlabí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx na realizaci sociálních služeb ve Špindlerově Mlýně. Dotace bude vyplacena
na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-05 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 8.300,- Kč na akci „Pouťový běh do vrchu“ pořádanou fyzickou osobou, panem
Lvem Brunclíkem. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-06 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 8.300,- Kč na akci „Malá cena Špindlerova Mlýna“ (závod Českého poháru běhu do vrchu) pořádanou fyzickou osobou, panem Lvem Brunclíkem. Dotace bude vyplacena
na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-07 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 15.500,- Kč na činnost Hudební skupiny PETACH Špindlerův Mlýn, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané
veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-08
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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 10.000,- Kč na činnost Spolku lyžníků Špindlerův Mlýn, xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-09 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 16.600,- Kč na akci „Závod O´Style Cup a Head Cup“ pořádanou spolkem SK
Špindl z.s. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-10 v souladu s ustanovením § 10a odst.
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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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 8.300,- Kč na akci „SNAIPER 2020“ pořádanou spolkem Špindl sport, o.s. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-11 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 29.450,- Kč na činnost Dobrovolného sportovního sdružení, xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-12 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 8.300,- Kč na akci „Mistrovství České republiky ve skialpinismu 2020“ (29. ročník Memoriálu Jana Zapletala) pořádanou spolkem Ski Alp Club Špindlerův Mlýn z.s. Dotace
bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-13 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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12/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 25.400,- Kč na činnost spolku Ski Alp Club Špindlerův Mlýn z.s., xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-14
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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 13.600,- Kč na činnost spolku Across the mountains team o.s., xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-15 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 43.200,- Kč na činnost spolku SPORT TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN z.s.,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn
č. 20DRM-16 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
15/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 8.300,- Kč na akci „Špindlerovka cup 2020“ pořádanou fyzickými osobami,
panem Tomášem Vrabcem a panem Ctiborem Vrabcem. Dotace bude vyplacena na základě
podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn
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č. 20DRM-17 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
16/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 8.300,- Kč na akci „O pohár Sportovní akademie 2020“ v přespolním běhu pořádanou ústavem Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z.ú. Dotace bude vyplacena na základě
podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn
č. 20DRM-18 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
17/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 8.000,- Kč na podporu činnosti při účasti na závodech psích spřežení fyzické
osobě, paní Václavě Kuříkové. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-19 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
18/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 8.300,- Kč na akci „Špindlerovští mušketýři“ (20. ročník závodu ve sportovní
gymnastice) pořádanou spolkem Klub SPORTU PRO VŠECHNY Špindlerův Mlýn. Dotace
bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-20 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
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Usnesení č. 18 bylo schváleno.
19/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 8.300,- Kč na akci ,,Krkonošský pohár v cyklistice“ pořádanou spolkem Bike
Team Špindlerův Mlýn, z.s. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-21 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
20/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 10.850,- Kč na činnost horolezeckého oddílu HO LOKNI Špindlerův Mlýn,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zastoupeného fyzickou osobou, panem
Valeriánem Spustou. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-22 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
21/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 37.000,- Kč na činnost spolku Špindl sportuje z.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-23 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
22/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
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2020 ve výši 8.300,- Kč na akci ,,Den nahoru a dolů“ pořádanou spolkem Špindl sportuje z.s.
Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-24 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
23/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 8.300,- Kč na akci ,,BANF MOUNTAIN FILM FESTIVAL 2020“ pořádanou
spolkem Špindl sportuje z.s. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-25 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
24/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok
2020 ve výši 13.000,- Kč na činnost spolku Spolek hokejistů Špindl Poinťáci, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 20DRM-26
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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
25/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn bere na vědomí Zápis z jednání Komise grantové ze dne
16. 1. 2020 a Zápis z jednání Komise grantové ze dne 13. 2. 2020.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
26/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od fyzické osoby pana Davida Skřivana, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na stavební práce „Oprava
střešního pláště na objektu Špindlerův Mlýn č. p. 121“.
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Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
27/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn doporučuje Zastupitelstvu města Špindlerův Mlýn schválit
v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-256-2020/MO mezi fyzickou osobou panem Davidem Skřivanem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn
jako objednatelem na stavební práce „Oprava střešního pláště na objektu Špindlerův Mlýn
č. p. 121“.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
28/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytování služeb
č. I-295-2020/MO mezi společností Centrum evropského projektování a.s., xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako poskytovatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na poskytnutí služby spočívající v poradenské činnosti a zajištění administrace
spojené s udržitelností projektů s názvem „Zateplení objektu Bedřichov č. p. 24 ve Špindlerově Mlýně“ a „Zateplení objektu Bedřichov č. p. 11 ve Špindlerově Mlýně“.
Rada města Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
29/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Špindlerův Mlýn, ČOV - dosazovací nádrže“, schvaluje
výběr nejvýhodnější předložené cenové nabídky od společnosti VODA CZ s.r.o., xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na tyto stavební
práce.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
30/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Špindlerův Mlýn, ČOV - dosazovací nádrže“, schvaluje
v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-257-2020/MO mezi společností VODA CZ s.r.o.,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na tyto stavební práce.
Rada města Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
31/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-2582020/MO mezi fyzickou osobou paní Renatou Waishauptovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na poskytování a zajištění úklidových služeb společných prostor v domě č. p. 151 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
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Rada města Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
32/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn schvaluje v předloženém znění Kupní smlouvu č. 2020-0229
mezi společností HACH LANGE s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
jako prodávající a Městem Špindlerův Mlýn jako kupujícím, za účasti společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na koupi kompletu
kontinuálního měření koncentrace fosfátů na čistírně odpadních vod ve Špindlerově Mlýně.
Rada města Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
33/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn bere na vědomí upravenou žádost od společnosti Hotel Barbora
- Špindlerův Mlýn s.r.o. ze dne 4. 3. 2020 o zřízení služebnosti stezky a cesty na části pozemku p. č. 185/1 o výměře 790 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn a o pronájem části pozemku a s daným záměrem, aby město Špindlerův Mlýn zřídilo služebnost stezky a cesty k dopravní obsluze nové stavby na pozemcích žadatele a s pronájmem části daného pozemku předběžně souhlasí a před konečným schválením po žadateli požaduje:
1. doložit geometrický plán vyznačující plochu pro zřízení služebnosti stezky a cesty
a plochu pronajaté části pozemku;
2. sdělit konkrétní výši úplaty za služebnost stezky a cesty a výši nájemného;
a pověřuje starostu města, aby nechal v součinnosti s žadatelem zpracovat návrhy příslušných smluv s tím, aby ze smlouvy o zřízení služebnosti bylo zřejmé, že na daném pozemku
může být oprávněným ze služebnosti zřízena jen zpevněná cesta a opěrné zdi dle situačního
výkresu s tím, že cesta nesmí být zastřešená; cesta musí být zřízena, udržována a opravována
nákladem oprávněného ze služebnosti. Tento souhlas není souhlasem ve smyslu § 184a stavebního zákona a nelze ho považovat ani za souhlas účastníka s navrženým záměrem pro
účely řízení vedené před příslušným stavebním úřadem či jinými správními orgány.
Výsledek hlasování: Pro – 3, Proti – 2, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
34/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části nebytových prostor
o výměře 190 m² v objektu č. p. 279 (úpravny vody na Dívčích Lávkách ve Špindlerově Mlýně) umístěném na pozemku st. p. č. 355 v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem uskladnění materiálu a nářadí.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdrželi se – 1
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
35/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn odkládá své rozhodnutí k doručené žádosti o vyjádření k územnímu řízení na akci „Stavební úpravy objektu č. p. 129, Špindlerův Mlýn“ od společnosti
SINGS projekční ateliér, s.r.o. ke stavebním úpravám stávajícího objektu, neboť ze studie
(dokumentace) není zřejmé, zda je stavební záměr v souladu s územním plánem a jím zpřesněnými úkoly a cíli územního plánování a požaduje:
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1. upravit studii (dokumentaci) tak, aby bylo zřejmé, zda se jedná o stavební úpravy, stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu, nebo o odstranění stávající stavby a umístění stavby nové;
2. ve studii (dokumentaci) jednoznačně vymezit o jaký druh stavby ubytovacího zařízení
se má jednat [viz § 2 písm. c) body 1-4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.] a u jednotlivých ubytovacích jednotek vymezit počet lůžek, alternativně doložit kolaudační rozhodnutí či jiný správní akt stavebního úřadu, kterým byla stavba povolena k užívání, kde je daná
stavba č. p. 129 označena za rodinný dům nebo bytový dům.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 35 bylo schváleno.
36/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn bere na vědomí doručený Návrh na pořízení změny územního
plánu zkráceným postupem ohledně pozemku p. č. 1080 v katastrálním území Špindlerův
Mlýn od Ing. René Hroneše a Ing. Jitky Hronešové požadující změnu funkčního využití
pozemku s tím, že v rámci své působnosti již Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn o návrhu
na pořízení změny územního plánu rozhodlo dne 17. 2. 2020 usnesením č. 18/17/2020-ZM,
a proto o podnětu Rada města Špindlerův Mlýn dále nerozhoduje.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 36 bylo schváleno.
37/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn bere na vědomí doručenou Žádost o projednání architektonické
studie na přestavbu objektu „Špindlerovská“, Špindlerův Mlýn č. p. 11, od Ing. Jana Tučka
a nesouhlasí se stavebním záměrem, neboť tento stavební záměr není v souladu s účinným
Územním plánem Špindlerův Mlýn ve znění jeho změny č. 3.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 37 bylo schváleno.
38/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn bere na vědomí doručený Návrh na pořízení změny územního
plánu zkráceným postupem na pozemku st. p. č. 46/1 v katastrálním území Labská od společnosti GEOHYCO s.r.o. požadující změnu způsobu využití plochy z RI.1 Rekreace individuální - horské chaty na OK.1 Občanské vybavení komerčního charakteru - ubytování s kapacitou
do 60 lůžek a doporučuje Zastupitelstvu města Špindlerův Mlýn rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Špindlerův Mlýn.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 38 bylo schváleno.
39/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn bere na vědomí doručený Návrh na pořízení změny územního
plánu na pozemku p. č. 475/5 v katastrálním území Labská od společnosti HAMAGA a.s.
požadující změnu způsobu využití plochy z FP Louky a pastviny na OK.1 Občanské vybavení
komerčního charakteru - ubytování s kapacitou do 60 lůžek a doporučuje Zastupitelstvu města Špindlerův Mlýn rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Špindlerův Mlýn.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 39 bylo schváleno.
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40/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn bere na vědomí doručenou Žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci ke stavbě „Rekonstrukce stávající ČOV pro č. p. 6“ (horský hotel Hromovka)
podanou společností Vodohospodářské služby RT, s.r.o. a s navrženým stavebním záměrem
souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 40 bylo schváleno.
41/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn odkládá své rozhodnutí k doručené Žádosti o souhlas se stavebním záměrem „Rodinný penzion Špindlerův Mlýn č. p. 81 Bedřichov“ a požaduje:
1. upravit dokumentaci stavebního záměru tak, aby obsahovala i výkres požadovaný vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přílohou č. 8 bodem D.1.1. písm. b):
…pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 41 bylo schváleno.
42/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn schvaluje v předloženém znění Darovací smlouvu č. O-602020/KS mezi společenstvím vlastníků jednotek Společenství vlastníků pro budovu Apartmány Medvědín č. p. 331 Špindlerův Mlýn, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx, jako dárcem a Městem Špindlerův Mlýn jako obdarovaným na poskytnutí peněžitého
daru ve výši 20.000,- Kč pro účely financování kulturních pořadů a výdaje v rámci městských
akcí pořádaných Městem Špindlerův Mlýn v roce 2020.
Rada města Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 42 bylo schváleno.
43/31/2020-RM
Rada města Špindlerův Mlýn, z důvodu nepřítomnosti tajemníka městského úřadu, schvaluje
v předloženém znění návrhy odměn vedoucích jednotlivých odborů městského úřadu.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdrželi se – 1
Usnesení č. 43 bylo schváleno.
Zápis ze schůze Rady města Špindlerův Mlýn byl vyhotoven dne 16. 03. 2020.
Zapisovatel: Daniela Erbenová, v.r.

Starosta:

dne 16. 03. 2020

Bc. Vladimír Staruch, v.r.

dne 16. 03. 2020
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Místostarosta: Tomáš Vrabec, v.r.

dne 16. 03. 2020

Razítko města:

Stránka 12 z 12
Zapsala: D. Erbenová

