Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2017

Výpis usnesení z 38. zasedání
Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2017
které se konalo v pondělí dne 18. 12. 2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program 38. zasedání s navrženým zařazením bodů č. 10 a 11
majetkového odboru a bodu č. 6 v ostatních do programu.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
2/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města pověřuje vedením zápisu Ing. Janu Novotnou.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
3/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: Mgr. Pokorná, Mgr. Žaludová.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 2)
4/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Střednědobý výhled rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn na období let 2018 - 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
5/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Rozpočet Města Špindlerův Mlýn na rok 2018
se závaznými ukazateli rozpočtu, kterými jsou paragrafy, v celkové výši příjmů a výdajů
80.216.100,- Kč, na základě úpravy finančního vztahu se státním rozpočtem.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
6/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 33-17/Z na straně výdajů ve výši 541.180,- Kč
za úhradu DPH Města Špindlerův Mlýn za období 10/2017.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
7/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 34-17/Z na straně příjmů a současně na straně
výdajů ve výši 18.467,- Kč na základě přijaté platby ze státního rozpočtu, jako neinvestiční dotace
v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných
ve dnech 20. a 21. října 2017, přijaté od Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
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8/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 35-17/Z na straně výdajů ve výši 21.791,89 Kč
na základě výzvy dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů zaslané Ministerstvem
životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
9/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 36-17/Z na straně příjmů ve výši 242.345,- Kč
ze strany Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 jako kompenzaci
ztrát obcím za lesy na území národního parku v roce 2017.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
10/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 37-17/Z na straně příjmů ve výši
2.393.024,76 Kč na základě přijatých plateb u položek třídy 1, daňové příjmy 2017, konkrétně u položky 1111 ve výši 393.471,14 Kč, položky 1211 ve výši 927.778,89 Kč, položky 1345 ve výši
248.088,- Kč a položky 1381 ve výši 823.686,73 Kč.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
11/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 38-17/Z na straně příjmů ve výši
122.097,05 Kč na základě přijatých plateb u položek třídy 2, nedaňové příjmy 2017, konkrétně u paragrafu 1069 položky 2131 ve výši 1.984,- Kč, paragrafu 2321 položky 2132 ve výši 101.996,05 Kč
a paragrafu 4351 položky 2111 ve výši 18.117,- Kč.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
12/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 39-17/Z na straně výdajů ve výši 23.138,- Kč
na úhradu pečovatelských služeb poskytovaných Městem Špindlerův Mlýn (paragraf 4351 položka
5169).
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
13/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 40-17/Z na straně výdajů ve výši 14.076,- Kč
na úhradu sociálních služeb poskytovaných Městem Špindlerův Mlýn (paragraf 4319 položka 5169).
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
14/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru směny pozemku p. č. 152/19 o výměře 59 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví fyzické osoby paní Vlasty Synkové, bytem Špindlerův
Mlýn 124, 543 51 Špindlerův Mlýn za část pozemku p. č. 897/1 o výměře 34 m² v k. ú. Špindlerův
Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
15/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města neschvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 932/2 o výměře 281 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
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16/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o podporu na stavební práce „Zateplení bytových
domů č. p. 11 a č. p. 24 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně“ na základě Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR vyhlášené výzvy č. 37 Energetické úspory v bytových domech II z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
17/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o podporu na stavební práce „Oprava místní obslužné
komunikace město Špindlerův Mlýn, k. ú. Labská“ na základě Ministerstvem životního prostředí
vyhlášené výzvy č. 15/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí na téma „Podpora obcí
v národních parcích“, aktivita 5.5.A „Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí“.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
18/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města neschvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku st. p. č. 529 o výměře 32 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
19/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města neschvaluje vyvěšení záměru směny části pozemku p. č. 223 o výměře 42 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví fyzické osoby paní Hany Štantejské a fyzické osoby pana
Stanislava Štantejského, oba bytem Špindlerův Mlýn 283, 543 51 Špindlerův Mlýn za část pozemku
p. č. 228/1 o výměře 60 m² a část pozemku p. č. 218 o výměře cca 1.800 m² vše v k. ú. Špindlerův
Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 1)
20/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
podle podání ze dne 9. 11. 2017 spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy RI.2
Rekreace individuální - podnikové chaty a plochy KO Ostatní krajinná zeleň na novou plochu OK
Občanská vybavenost komerčního charakteru na pozemcích st. p. č. 96 a p. č. 245/1 vše v katastrálním území Přední Labská, obci Špindlerův Mlýn, a to za předpokladu úhrady nákladů na pořízení
uvedené změny územního plánu. Podání je nedílnou součástí zápisu o zasedání zastupitelstva města,
na kterém bylo usnesení schváleno.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
21/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
podle podání ze dne 6. 12. 2017 spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy PP
Veřejná prostranství - parky na novou plochu OK.5 Občanské vybavení komerčního charakteru stravovací zařízení na pozemku p. č. 1034 v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších, obci
Špindlerův Mlýn, a to za předpokladu úhrady nákladů na pořízení uvedené změny územního plánu.
Podání je nedílnou součástí zápisu o zasedání zastupitelstva města, na kterém bylo usnesení
schváleno.
(pro – 10, proti – 1, zdržel se – 2)
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22/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
podle podání ze dne 5. 12. 2017 spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy DS.1
Silniční doprava - parkování osobních automobilů na terénu na novou plochu DS Silniční doprava
včetně účelových komunikací na pozemku p. č. 154/1 v katastrálním území Špindlerův Mlýn, obci
Špindlerův Mlýn, a to za předpokladu úhrady nákladů na pořízení uvedené změny územního plánu.
Podání je nedílnou součástí zápisu o zasedání zastupitelstva města, na kterém bylo usnesení
schváleno.
(pro – 0, proti – 13, zdržel se – 0) Usnesení zastupitelstva města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.
23/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
z vlastního podnětu, kterým dojde k doplnění definic pojmů použitých v územním plánu do ustanovení F.1 Vymezení pojmů funkční regulace a ke zpřesnění již stanovených obecných prostorových
regulací u všech ploch s rozdílným způsobem využití do ustanovení F.4 Funkční a prostorové
regulativy pro plochy s rozdílným způsobem využití.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
24/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
z vlastního podnětu spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy zahrnující nezastavěnou část pozemku p. č. 220/7 a nezastavěnou část pozemku st. p. č. 33/1 vše v katastrálním území
Špindlerův Mlýn, obci Špindlerův Mlýn, z OS.2 Občanská vybavenost sportovního charakteru otevřená sportoviště a areály a z ZS.3 Zeleň sídelní specifická - zeleň areálová - vyhrazená, na zastavitelnou plochu s funkčním využitím OS.1 Občanská vybavenost sportovního charakteru - krytá
a otevřená sportoviště a areály. Podnět je nedílnou součástí zápisu o zasedání zastupitelstva města,
na kterém bylo usnesení schváleno.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
25/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
z vlastního podnětu spočívající ve změně funkčního využití plochy zahrnující pozemky st. p. č. 321,
p. č. 706/8 a p. č. 1025 vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších, obci Špindlerův Mlýn,
ze stávajícího OV.3 Občanská vybavenost veřejného charakteru - státní a městská správa, administrativa, na přestavbou plochu s funkčním využitím OV Občanská vybavenost veřejného charakteru.
Podnět je nedílnou součástí zápisu o zasedání zastupitelstva města, na kterém bylo usnesení schváleno.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
26/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
z vlastního podnětu spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy zahrnující nezastavěné části pozemků st. p. č. 248/1, p. č. 706/16 a p. č. 706/1 vše v katastrálním území Bedřichov
v Krkonoších, obci Špindlerův Mlýn, z plochy OS.3 Občanská vybavenost sportovního charakteru lyžařské sjezdové tratě s doprovodnými stavbami na zastavitelnou plochu s funkčním využitím OV.4
Občanská vybavenost veřejného charakteru - integrovaný záchranný systém. Podnět je nedílnou
součástí zápisu o zasedání zastupitelstva města, na kterém bylo usnesení schváleno.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
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27/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
z vlastního podnětu spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy OS.2 Občanská vybavenost sportovního charakteru - otevřená sportoviště a areály na novou zastavitelnou plochu umožňující umístění podzemních garáží a zároveň otevřených sportovišť a areálů na pozemcích p. č. 1017
a p. č. 735/7 vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších, obci Špindlerův Mlýn. Podnět je nedílnou součástí zápisu o zasedání zastupitelstva města, na kterém bylo usnesení schváleno.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
28/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
z vlastního podnětu spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy KO Ostatní krajinná
zeleň na zastavitelnou plochu s funkčním využitím DS.1 Silniční doprava - parkování osobních
automobilů na terénu na části pozemku p. č. 724/6 v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších,
obci Špindlerův Mlýn. Podnět je nedílnou součástí zápisu o zasedání zastupitelstva města, na kterém
bylo usnesení schváleno.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
29/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
podle podání ze dne 13. 12. 2017 spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy FP
Louky a pastviny na novou plochu OS.3 Občanská vybavenost sportovního charakteru - Lyžařské
sjezdové tratě s doprovodnými stavbami na části pozemku p. č. 710/61 v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších, obci Špindlerův Mlýn, a to za předpokladu úhrady nákladů na pořízení uvedené
změny územního plánu. Podání je nedílnou součástí zápisu o zasedání zastupitelstva města, na kterém bylo usnesení schváleno.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
30/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Směnnou smlouvu č. SMLJ 22-932/2017 mezi
Správou Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí a Městem
Špindlerův Mlýn na směnu pozemků p. č. 516/9 o výměře 5.024 m², p. č. 516/10 o výměře 1.798 m²,
p. č. 516/11 o výměře 232 m², p. č. 516/12 o výměře 577 m², p. č. 970/36 o výměře 1.366 m²
a p. č. 703/5 o výměře 319 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu Správa Krkonošského národního parku za pozemky p. č. 63 o výměře
3.479 m², p. č. 66 o výměře 360 m², p. č. 111/1 o výměře 10.695 m² a p. č. 133/2 o výměře 2.154 m²
vše v k. ú. Přední Labská ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
31/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích (v účinném znění
od 1. 1. 2018) stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 1.534,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018 a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva města, jehož se zúčastnil.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
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32/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích (v účinném znění
od 1. 1. 2018) stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady města ve výši
6.136,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018 a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva města nebo schůze rady města, jehož se zúčastnil.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
33/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích (v účinném znění
od 1. 1. 2018) stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty města ve výši
27.613,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018 a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva města nebo schůze rady města, jehož se zúčastnil.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 1)
34/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) a v) zákona o obcích (v účinném znění
od 1. 1. 2018) stanovuje odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města ve výši
3.068,- Kč měsíčně a odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města ve výši
2.557,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018 nebo zvolením do funkce
předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
35/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) a v) zákona o obcích (v účinném znění
od 1. 1. 2018) stanovuje odměnu za výkon funkce předsedy komise rady města ve výši 1.534,- Kč
měsíčně a odměnu za výkon funkce člena komise rady města ve výši 1.279,- Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne 1. 1. 2018 nebo zvolením do funkce předsedy nebo člena komise rady
města.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
36/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích (v účinném znění od 1. 1. 2018)
stanovuje, že v případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva města
poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 1)
37/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje předložený Návrh termínů zasedání Zastupitelstva města Špindlerův
Mlýn na rok 2018.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
38/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na činnost na rok 2018
pro spolek Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek, se sídlem Arnultovice 91, 543 72 Rudník.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2017
39/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
č. R-117-2017/KS mezi společností MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn a Městem Špindlerův Mlýn za účelem společného provozování parkovišť ve Špindlerově
Mlýně.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 1)
40/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 14. 11. 2017.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
41/38/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o bezúplatném provedení oprav
č. Z-15-2017/KS mezi společností ABM REAL a.s., se sídlem V Korytech 3234, 100 00 Praha 10 Strašnice a Městem Špindlerův Mlýn za účelem odstranění zjištěných vad stavby.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 27. 12. 2017.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Pokorná, v.r.
Mgr. Žaludová, v.r.
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