Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2021

Výpis usnesení z 30. zasedání
Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn,
konaného v pondělí dne 29. 03. 2021, od 16:00 hodin, v tenisové hale naproti restauraci
U Medvěda (Bedřichov č. p. 152) ve Špindlerově Mlýně, v části Bedřichov

1/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn určuje ověřovateli zápisu Mgr. Dvořáka a P. Jirsu a zapisovatelem D. Erbenovou.
Výsledek hlasování: Pro – 12, Proti – 0, Zdrželi se – 2
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje následující program zasedání:
I)
Plnění usnesení ZM č. 29/2021
II)
Návrhy rozpočtových změn
III)
Rozhodnutí o žádostech o poskytnutí finanční dotace z grantového programu města
Špindlerův Mlýn na podporu občanských aktivit na rok 2021
IV) Návrh záměru směny částí pozemků a pozemků vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších
a částí pozemků a pozemků vše v k. ú. Labská vše ve vlastnictví Královéhradeckého kraje
za částí pozemků a pozemek vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších, část pozemku a pozemky vše v k. ú. Labská a pozemek v k. ú. Přední Labská vše ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn z důvodu narovnání vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikací č. II/295
a pod chodníky a ostatními plochami podél komunikace č. II/295
V)
Žádost o projednání návrhu na směnu pozemku p. č. 154/11 o výměře 1 m², pozemku
p. č. 154/10 o výměře 55 m², pozemku p. č. 1163 o výměře 81 m² a pozemku p. č. 1162
o výměře 6 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. za část pozemku p. č. 966/2 o výměře 293 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn, žádost o možnost zřízení služebnosti stezky a služebnosti
cesty na pozemcích v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví města a návrh převodu nově
vzniklého pozemku p. č. 1166 o výměře 59 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn do vlastnictví
města – PROJEKT CENTRÁL a.s.
VI) Znovu projednání návrhu na pořízení změny územního plánu podle podání ze dne
2. 2. 2018 u pozemku p. č. 739/1, pozemku p. č. 739/2, pozemku p. č. 739/3, pozemku
p. č. 739/4 a pozemku p. č. 739/5 vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších zkráceným postupem doplněného o stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona – ASTRASERVIS, a.s.
VII) Žádost o potvrzení spolupráce při pořádání X. Her zimní olympiády dětí a mládeže České
republiky 2023 v Královéhradeckém kraji – Královéhradecký kraj
VIII) Připomínky občanů
IX) Závěr.
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Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje rozpočtovou změnu č. 2-21/Z na straně příjmů
ve výši 25.334,64 Kč na základě vyúčtovaných nevyčerpaných dotací (po dni 31. 12. 2020) poskytnutých Městem Špindlerův Mlýn v souladu s uzavřenými Smlouvami o poskytnutí dotací z rozpočtu
Města Špindlerův Mlýn přijatých v roce 2021.
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje rozpočtovou změnu č. 3-21/Z na straně výdajů
ve výši 154.557,- Kč na poskytnutí dotací Městem Špindlerův Mlýn na základě uzavřených Smluv
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn pro rok 2021 (navýšení paragrafu 3419).
Výsledek hlasování: Pro – 0, Proti – 13, Zdrželi se – 1
Usnesení č. 4 nebylo schváleno. (Usnesení zastupitelstva města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.)
5/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje rozpočtovou změnu č. 4-21/Z na straně výdajů
ve výši 45.000,- Kč na základě vyúčtování nevyčerpané dotace pro rok 2020 pod č. JSD-DOT-V12020-00086 přijaté ze strany Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru České republiky, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prostřednictvím krajů (paragraf 6402 položka 5364).
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje rozpočtovou změnu č. 5-21/Z na straně příjmů
ve výši 182.790,- Kč na základě úhrady doplatku ceny směňovaných pozemků dle znaleckého posudku v souladu s uzavřenou Směnnou smlouvou č. Q-35-2020/MO (paragraf 6171 položka 3111).
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje rozpočtovou změnu č. 6-21/Z na straně příjmů
ve výši 36.580.231,44 Kč na základě úvěru registrační číslo 99026542333 od společnosti Komerční
banka, a.s. za účelem úhrad faktur vystavených společností DCI Czech a.s. v souladu s uzavřenou
Smlouvou o dílo č. C-261-2020/MO (položka 8123).
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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8/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje rozpočtovou změnu č. 7-21/Z na straně příjmů
a současně na straně výdajů ve výši 5.908.050,- Kč za úhradu a příjem daně z příjmů právnických
osob Města Špindlerův Mlýn za období roku 2020.
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021
ve výši 75.000,- Kč na činnost spolku SK Špindl z.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 21DRM-03 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 1, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021
ve výši 190.500,- Kč na činnost ústavu Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z.ú., xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 21DRM-04 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 Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 1, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021
ve výši 85.500,- Kč na činnost spolku Klub SPORTU PRO VŠECHNY Špindlerův Mlýn, xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 21DRM-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.
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města.
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Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 1, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021
ve výši 111.000,- Kč na činnost spolku Bike Team Špindlerův Mlýn, z.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 21DRM-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.
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 12, Proti – 2, Zdrželi se – 1
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021
ve výši 52.500,- Kč na činnost spolku SK LOQUITA’S, o.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 21DRM-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.
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 1, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021
ve výši 91.500,- Kč na činnost společnosti MELIDA, a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (lyžařského oddílu MAXÍK). Dotace bude vyplacena na základě podepsané
veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 21DRM-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.
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 1, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
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15/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021
ve výši 104.250,- Kč na činnost společnosti špindlfit s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 21DRM-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.
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 1, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
16/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje vyvěšení záměru směny
- části pozemku p. č. 836/39, z kterého byla GP pro rozdělení pozemku č. 753-122/2018 oddělena část pozemku o výměře 10 m², která byla nově označena jako pozemek p. č. 836/54 ostatní plocha, jiná plocha,
- části pozemku p. č. 836/39, z kterého byla GP pro rozdělení pozemku č. 753-122/2018 oddělena část pozemku o výměře 8 m², která byla nově označena jako pozemek p. č. 836/55 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- části pozemku p. č. 836/39, z kterého byla GP pro rozdělení pozemku č. 753-122/2018 oddělena část pozemku o výměře 593 m², která byla nově označena jako pozemek p. č. 836/56 ostatní plocha, jiná plocha,
- části pozemku p. č. 836/39, z kterého byla GP pro rozdělení pozemku č. 753-122/2018 oddělena část pozemku o výměře 77 m², která byla nově označena jako pozemek p. č. 836/57 ostatní plocha, silnice,
- pozemku p. č. 709/3 o výměře 54 m² - ostatní plocha, neplodná půda,
- pozemku p. č. 715/21 o výměře 598 m² - ostatní plocha, silnice,
- pozemku p. č. 836/4 o výměře 456 m² - ostatní plocha, zeleň,
- pozemku p. č. 836/5 o výměře 197 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 836/7 o výměře 287 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 836/8 o výměře 32 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 836/9 o výměře 117 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 836/10 o výměře 1.814 m² - ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemku p. č. 836/11 o výměře 35 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 836/47 o výměře 165 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 836/50 o výměře 91 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších,
- části pozemku p. č. 401/3, z kterého byla GP pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 376-123/2018 oddělena část pozemku o výměře 1.294 m², která byla nově označena
jako pozemek p. č. 401/65 - ostatní plocha, jiná plocha,
- části pozemku p. č. 401/3, z kterého byla GP pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 376-123/2018 oddělena část pozemku o výměře 296 m², která byla nově označena jako
pozemek p. č. 401/68 - ostatní plocha, jiná plocha,
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části pozemku p. č. 401/3, z kterého byla GP pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 376-123/2018 oddělena část pozemku o výměře 800 m², která byla označena jako díl
„c“,
- části pozemku p. č. 401/49, z kterého byla GP pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 376-123/2018 oddělena část pozemku o výměře 568 m², která byla označena jako
díl „a“, díly „a“ a „c“ byly sloučeny do pozemku p. č. 401/49 o celkové výměře 1.368 m² ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemku p. č. 401/6 o výměře 1.247 m² - ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemku p. č. 401/25 o výměře 16 m² - ostatní plocha, silnice,
- pozemku p. č. 401/37 o výměře 4 m² - ostatní plocha, silnice,
- pozemku p. č. 401/40 o výměře 120 m² - ostatní plocha, silnice,
- pozemku p. č. 440/8 o výměře 416 m² - ostatní plocha, neplodná půda,
- pozemku p. č. 611/25 o výměře 720 m² - trvalý travní porost,
- pozemku p. č. 611/27 o výměře 53 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 687/11 o výměře 53 m² - trvalý travní porost,
vše v katastrálním území Labská,
ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
-

za
pozemek p. č. 836/43 o výměře 6 m² - ostatní plocha, silnice,
část pozemku p. č. 836/35, z kterého byla GP pro rozdělení pozemku č. 752-121/2018 oddělena část pozemku o výměře 1.246 m² - ostatní plocha, silnice,
- část pozemku p. č. 836/37, z kterého byla GP pro rozdělení pozemku č. 752-121/2018 oddělena část pozemku o výměře 30 m², která byla nově označena jako pozemek p. č. 836/59 ostatní plocha, silnice,
- část pozemku p. č. 836/46, z kterého byla GP pro rozdělení pozemku č. 751-118/2018 oddělena část pozemku o výměře 1.355 m² - ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších,
- pozemek p. č. 401/13 o výměře 195 m² - ostatní plocha, silnice,
- pozemek p. č. 401/35 o výměře 256 m² - ostatní plocha, silnice,
- pozemek p. č. 401/41 o výměře 43 m² - ostatní plocha, silnice,
- pozemek p. č. 401/56 o výměře 144 m² - ostatní plocha, silnice,
- část pozemku p. č. 401/43, z kterého byla GP pro rozdělení pozemku č. 376-123/2018 oddělena část pozemku o výměře 1.196 m² - ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Labská,
- pozemek p. č. 837/21 o výměře 264 m² - ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Přední Labská,
ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
Směna pozemků bude provedena bez doplatku a Město Špindlerův Mlýn strpí zákaz zcizení nabytých pozemků po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
-
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2021
17/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje vyvěšení záměru směny pozemku p. č. 154/11
o výměře 1 m², pozemku p. č. 154/10 o výměře 55 m², pozemku p. č. 1163 o výměře 81 m² a pozemku p. č. 1162 o výměře 6 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn (o celkové výměře 143 m²) ve vlastnictví
společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za pozemek p. č. 966/16 o výměře 293 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn vzniklý oddělením od stávajícího
pozemku p. č. 966/2 v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn dle přiloženého
geometrického plánu č. 1440-144/2020 s tím, že společnost PROJEKT CENTRÁL a.s. uhradí rozdíl
ve výměrách pozemků, který činí 150 m², Městu Špindlerův Mlýn v penězích s tím, že výše úplaty
bude určena znaleckým posudkem v obvyklé hodnotě a bude ujednána splatnost podílu o velikosti
91/150 na této úplatě ve lhůtě 15 dnů od podpisu směnné smlouvy na bankovní účet Města Špindlerův Mlýn a zbylá část této úplaty o velikosti 59/150 bude splatná na písemnou výzvu Města Špindlerův Mlýn. Součástí dané směnné smlouvy bude zároveň i smlouva o smlouvě budoucí kupní,
kterou bude ujednáno, že jakmile dojde k odstranění stavby č. p. 11, která je součástí pozemku
st. p. č. 21/1 v k. ú. Špindlerův Mlýn, tak se oddělí část pozemku podle geometrického plánu
č. 1470-245/2021 označená jako pozemek p. č. 1166 o výměře 59 m² a tento pozemek p. č. 1166
v k. ú. Špindlerův Mlýn bude společnost PROJEKT CENTRÁL a.s. povinna na výzvu Města Špindlerův Mlýn převést kupní smlouvou do vlastnictví Města Špindlerův Mlýn za kupní cenu, která bude
ujednána tak, aby byla rovna podílu o velikosti 59/150 na úplatě, kterou se dle směnné smlouvy dorovnává rozdíl ve výměrách směnovaných pozemků s tím, že Město Špindlerův Mlýn bude oprávněno jednostranně započíst svou pohledávku za společností PROJEKT CENTRÁL a.s. na pohledávku
společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. k zaplacení kupní ceny pozemku p. č. 1166 v k. ú. Špindlerův
Mlýn, čímž se pohledávky zcela zruší započtením.
Výsledek hlasování: Pro – 13, Proti – 0, Zdrželi se – 1
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
18/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn bere na vědomí žádost společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. ze dne 12. 3. 2021 týkající se zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 966/2 a části pozemku p. č. 966/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, označených v přiloženém geometrickém plánu
č. 1440-144/2020 nově jako pozemek p. č. 966/12 a pozemek p. č. 966/15 a se zřízením služebnosti
stezky a cesty a zřízením práva umístit část stavby (nájezd do podzemních garáží) na částech daných
pozemků na dobu neurčitou za pravidelnou roční úplatu s inflační doložkou souhlasí a pověřuje
Radu města Špindlerův Mlýn, aby ve své působnosti v souladu se zákonem o obcích rozhodla o zřízení této služebnosti a o schválení příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro – 13, Proti – 0, Zdrželi se – 1
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
19/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn po projednání schvaluje
1. Návrh k pořízení změny územního plánu zkráceným postupem podaný dne 2. 2. 2018, doplněný podáním dne 11. 2. 2021 o stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona,
společností ASTRASERVIS, a.s., IČ: 465 05 105.
2. Navrhovaný obsah změny územního plánu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
požaduje
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2021
1. Podmínit pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn úhradou nákladů na zpracování
změny územního plánu. Podrobnosti stanoví uzavřená smlouva mezi pořizovatelem a navrhovatelem.
ukládá
1. Zajistit následné kroky k procesu pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn zkráceným postupem v souladu se stavebním zákonem.
Příloha č. 1:
Navrhovaný obsah změny, který byl navrhovatelem projednán s orgánem ochrany přírody a příslušným krajským úřadem, a ke kterému byly doloženy jejich stanoviska:
Navrhovatel společnost ASTRASERVIS, a.s. (vlastník pozemků p. č. 739/1, p. č. 739/2,
p. č. 739/3, p. č. 739/4 a p. č. 739/5 vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších) provozuje na daných pozemcích hotel Astra s parkovacími plochami pro hosty hotelu. Záměrem
navrhovatele je změnit způsob funkčního využití pozemků tak, aby došlo k nápravě stávajícího stavu se skutečností a bylo umožněno zateplení a úprava přesahujících konstrukcí budovy hotelu, rekonstrukce a změna výrazu budovy hotelu, včetně zlepšení dopravy v klidu.
Pozemky p. č. 739/1, p. č. 739/2, p. č. 739/3, p. č. 739/4 a p. č. 739/5 vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších jsou současně účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn zahrnuty do funkční plochy ZS.1 - Zeleň sídelní specifická - ostatní sídelní zeleň s podílem vysoké zeleně a do funkční
plochy DZ - Doprava mimo zastavěné a zastavitelné území. Na těchto pozemcích p. č. 739/1,
p. č. 739/2, p. č. 739/3, p. č. 739/4 a p. č. 739/5 vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších
stavbu budovy hotelu, dostavby hotelu, umisťovat nelze. Z tohoto důvodu je Město Špindlerův Mlýn
žádáno o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterou by byly částí pozemků
p. č. 739/1, p. č. 739/2, p. č. 739/3, p. č. 739/4 a p. č. 739/5 vše v katastrálním území Bedřichov
v Krkonoších zahrnuty do funkční plochy OK.2 - Občanské vybavení komerčního charakteru ubytování s kapacitou nad 60 lůžek (hotely).
Z výše uvedeného vyplývá, že změna územního plánu prověří na částech pozemků p. č. 739/1,
p. č. 739/2, p. č. 739/3, p. č. 739/4 a p. č. 739/5 vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších
možnost změny funkčního využití na OK.2 - Občanské vybavení komerčního charakteru - ubytování
s kapacitou nad 60 lůžek (hotely) tak, aby mohlo být umožněno zateplení a úprava přesahujících
konstrukcí budovy hotelu, rekonstrukce a změna výrazu budovy hotelu, včetně zlepšení dopravy
v klidu.
V rámci pořizování této změny posoudí a zohlední pořizovatel a zpracovatel i to, jak byly dané pozemky p. č. 739/1, p. č. 739/2, p. č. 739/3, p. č. 739/4 a p. č. 739/5 vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších vymezeny Územním plánem Špindlerův Mlýn a zda nedošlo při vyhotovení
úplného znění územního plánu po změnách č. 1, č. 2 a č. 3 k neprojednané a neschválené změně
funkčního využití plochy OK.2 na ZS.1 či DZ (tj. ke změně vymezení pozemků v plochách s rozdílným způsobem využití).
Výsledek hlasování: Pro – 10, Proti – 1, Zdrželi se – 3
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
20/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn ruší usnesení č. 21/41/2018-ZM ze dne 12. 02. 2018.
Výsledek hlasování: Pro – 10, Proti – 1, Zdrželi se – 3
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
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21/30/2021-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn souhlasí s návrhem Potvrzení spolupráce při pořádání X. Her
zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023 v Královéhradeckém kraji, které bude přílohou k Přihlášce Královéhradeckého kraje k pořadatelství těchto her.
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem tohoto potvrzení.
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn byl vyhotoven dne 07. 04. 2021.

Zapisovatel: Daniela Erbenová, v.r.

Starosta:

Bc. Vladimír Staruch, v.r.

Ověřovatelé: Mgr. Hynek Dvořák, v.r.

Pavel Jirsa, v.r.

dne 07. 04. 2021

dne 07. 04. 2021

dne 07. 04. 2021

dne 07. 04. 2021

Razítko města:
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