Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2017

Výpis usnesení z 35. zasedání
Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2017
které se konalo v pondělí dne 11. 9. 2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/35/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program 35. zasedání s navrženým doplněním programu o bod č. 1
a 2 finančního odboru.
(pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0)
2/35/2017-ZM
Zastupitelstvo města pověřuje vedením zápisu Ing. Janu Novotnou.
(pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0)
3/35/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: V. Spusta, Mgr. Dvořák.
(pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0)
4/35/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 3 ke Smlouvě o kontokorentním
úvěru registrační číslo 99009302993 mezi společností Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33
č. p. 969, 114 07 Praha 1, jako bankou a Městem Špindlerův Mlýn jako klientem do výše limitu
4.000.000,- Kč s konečným dnem splatnosti 17. 10. 2018.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0)
5/35/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje použití finančních prostředků ve výši 400.000,- Kč, získaných
z odvodu z loterií provozovaných na území obce na veřejně prospěšný účel – permanentky
na lyžování pro kmenové žáky Základní školy a mateřské školy Špindlerův Mlýn, žáky základních
škol, studenty denního studia středních a vysokých škol do 26-ti let (na základě předložení potvrzení
o denním studiu) s trvalým pobytem ve Špindlerově Mlýně pro sezónu 2017/2018. Trvalý pobyt žáka
nebo studenta musí být přihlášen minimálně od 1. 11. 2016. Pro sezónu 2017/2018 se stanovuje
částka ve výši 2.500,- Kč/osoba.
Všichni žadatelé doloží na Městský úřad ve Špindlerově Mlýně písemnou žádost o poskytnutí
příspěvku s uvedeným číslem účtu pro zaslání příspěvku a dokladem o doplacení permanentky.
(pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0)
6/35/2017-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí písemnost nazvanou „Žádost o zařazení podnětu k projednání
zastupitelstvu města Špindlerův Mlýn“ ze dne 23. 8. 2017 zaslanou Městu Špindlerův Mlýn ze strany
společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., se sídlem Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
(pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0)
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Zapsala: Ing. Novotná
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7/35/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční podpory na vydání dokumentárního filmu
pojednávajícího o významné osobnosti našeho regionu pro Římskokatolickou farnost - děkanství
Vrchlabí, se sídlem Náměstí Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1.
(pro – 4, proti – 4, zdržel se – 1) Neplatné usnesení zastupitelstva města, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 20. 9. 2017.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

V. Spusta, v.r.
Mgr. Dvořák, v.r.
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Zapsala: Ing. Novotná

