Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
z 29. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2017
které se konalo dne 13. 3. 2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
ve Špindlerově Mlýně

1/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program 29. zasedání s navrženým doplněním programu
o bod č. 3 finančního odboru a bod č. 1, 2 a 3 v ostatních.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)
2/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města pověřuje vedením zápisu Ing. Janu Novotnou.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)
3/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: Mgr. Pokorná,
Mgr. Žaludová.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 2)
4/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 175.485,- Kč na činnost
ústavu Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z.ú., se sídlem Špindlerův Mlýn 32,
543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 17DRM-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.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)
5/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 103.690,- Kč na činnost
Klubu sportu pro všechny Špindlerův Mlýn, se sídlem Bedřichov 72, 543 51 Špindlerův
Mlýn, zastoupenému fyzickou osobou Mgr. Irenou Vrabcovou. Dotace bude vyplacena
na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn č. 17DRM-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.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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6/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 1. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 171.615,- Kč na činnost
společnosti MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace
bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Špindlerův Mlýn č. 17DRM-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.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)
7/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1-17/Z na straně výdajů ve výši
824.301,- Kč za úhradu DPH Města Špindlerův Mlýn za období 1/2017.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)
8/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2-17/Z na straně výdajů ve výši
4.498,69 Kč jako vratku v rámci finančního vypořádání za rok 2016 s Královéhradeckým
krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)
9/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3-17/Z na straně výdajů ve výši
514.529,- Kč za úhradu DPH Města Špindlerův Mlýn za období 12/2016.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)
10/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 4-17/Z na straně příjmů ve výši
10.000,- Kč z úhrady měsíčních splátek na základě Smlouvy o půjčce č. P-45-2016/FO
uzavřené se zaměstnancem Města Špindlerův Mlýn.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)
11/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 5-17/Z na straně příjmů ve výši
33.000,- Kč z úhrady kupní ceny na základě Kupní smlouvy č. B-40-2017/MO uzavřené
se společností LUTWA s.r.o., se sídlem Brodecká 778, 468 22 Železný Brod na prodej
ojetého traktorového přívěsu.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)
12/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje nové znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Špindlerův Mlýn za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn
na financování výdajů vynaložených při činnosti příjemce dotace s účinností od 15. 3. 2017.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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13/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru směny pozemku st. p. č. 585 o výměře 4 m²
a části pozemku p. č. 838/4 o výměře cca 8 m² vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších
ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn za pozemek p. č. 768/7 o výměře 48 m² a pozemek
p. č. 768/6 o výměře 110 m² vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve vlastnictví společnosti
UNIMEX GROUP, a.s., se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)
14/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Směnnou smlouvu č. Q-21-2017/MO
mezi fyzickou osobou Ing. Ilonou Doleželovou, bytem Boženy Hofmeisterové 959, Zbraslav,
156 00 Praha 5 a Městem Špindlerův Mlýn na směnu části pozemku st. p. č. 156 o výměře
26 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví fyzické osoby Ing. Ilony Doleželové za část
pozemku p. č. 128/1 o výměře 26 m2 v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův
Mlýn.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0)
15/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v upraveném znění Smlouvu o zřízení práva stavby
č. T-123-2017/MO mezi společností MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281,
543 51 Špindlerův Mlýn, jako stavebníkem a Městem Špindlerův Mlýn jako vlastníkem
pozemku na zřízení práva stavby na nově vzniklém pozemku st. p. č. 652 o výměře 248 m2
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve prospěch stavebníka.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 9, proti – 2, zdržel se – 0)
16/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím peněžitého daru na provoz ordinace dětského
lékaře ve Špindlerově Mlýně a pověřuje radu města schválením darovací smlouvy za účelem
poskytnutí tohoto účelového peněžitého daru ve výši 60.000,- Kč.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
17/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města, na základě doporučení rady města, schvaluje v předloženém znění
Smlouvu o dílo č. C-192-2017/MO mezi společností LTM Krkonoše, s.r.o., se sídlem
Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou, jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako
objednatelem na stavební práce „Oprava části komunikace v úseku Špindlerův Mlýn –
Rovinka, II. etapa“.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
18/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného
z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko uzavřenou mezi Městem
Podgórzyn, se sídlem Źolnierska 14, 585 62 Podgórzyn, Polsko a Městem Špindlerův Mlýn
na realizaci projektu „Polsko-český krkonošský systém pro předcházení, řešení a odstraňování
následků rizik – 1. etapa“.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: Ing. Novotná
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19/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 10. 2. 2017
a ze dne 16. 2. 2017.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
20/29/2017-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 13. 2. 2017.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1)

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta
Ověřovatelé:

Mgr. Pokorná, v.r.
Mgr. Žaludová, v.r.

Ve Špindlerově Mlýně dne 14. 3. 2017

Zapsala: Ing. Novotná

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

