Zápis ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2014

z 16. zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
v roce 2014
které se konalo dne 6. 10. 2014 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Přítomni:
Dle prezenční listiny

Navrhovaný program:
1) Zahájení
2) Stav plnění usnesení RM č. 15/2014
Finanční odbor:
1) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – SK Loquita´s, o.s.
Majetkový odbor:
1)
2)
3)
4)

Žádost o splátkový kalendář – B. Kučerová
Žádost o souhlas se záměrem stavebních úprav – P. Zakl
Nájemní smlouva č. E-147-2014/MO – M. Fryš
Žádost o pokácení 1 ks smrku na pozemku p. č. 708/6 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších
– M. Kubů

Ostatní:
1) Smlouvy o poskytování právních služeb – JUDr. Havel, advokát
2) Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě číslo 7720610486 – Kooperativa pojišťovna, a.s.
3) Odpověď na žádost o informace ze dne 17. 9. 2014 – Krajský úřad Královéhradeckého
kraje

Průběh jednání
ad 1) Zahájení
Provedl starosta města, jednání je usnášeníschopné. Zápisem pověřena T. Antošová.
ad 2) Stav plnění usnesení RM č. 15/2014
Bez připomínek.

Ve Špindlerově Mlýně dne 10. 10. 2014
Zapsala: T. Antošová
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Finanční odbor:
ad 1) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – SK Loquita´s, o.s.
Bc. Staruch seznámil s žádostí SK Loquita´s, o.s., které žádá o poskytnutí finanční podpory na
veřejnou sportovní akci „NETRADIČNÍ ŠPINDL I.“ a seznámil radní s neobvyklým
jednáním J. Hermanové, zástupkyně SK Loquita´s, o.s.
Radní se shodli, že s ohledem na způsob jednání J. Hermanové a na to, že žádost nebyla
podána v řádném termínu, nebude finanční podpora poskytnuta.
Rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2014 na akci
,,NETRADIČNÍ ŠPINDL I.“ pořádanou SK Loquita´s, o.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 11,
543 51 Špindlerův Mlýn.
Majetkový odbor:
ad 1) Žádost o splátkový kalendář – B. Kučerová
J. Staruchová seznámila s žádostí B. Kučerové, nájemnice městského bytu č. 12 v domě
č. p. 151 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně, která žádá o splátkový kalendář na dluh, který
vznikl nezaplacením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Informovala, že dluh
je ve výši 30.397,- Kč.
Bc. Staruch uvedl, že až bude žádost předložena na jednání Zastupitelstva města je potřeba,
aby majetkový odbor informoval, zda B. Kučerová začala splácet hned po jednání Rady města
přislíbené splátky. Tato informace by měla být důležitá pro rozhodnutí Zastupitelstva města,
zda žádosti vyhovět, či nikoliv. Splátkový kalendář by měl být uzavřen na maximálně
12 splátek.
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit Dohodu o splátkovém kalendáři
č. 6/2014.
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit odpuštění penále od doby uzavření
Dohody o splátkovém kalendáři č. 6/2014 za předpokladu, že bude splátkový kalendář řádně
hrazen.
ad 2) Žádost o souhlas se záměrem stavebních úprav – P. Zakl
J. Staruchová seznámila s žádostí P. Zakla, který žádá o souhlas se záměrem stavebních úprav
rodinného domu s ubytováním č. p. 61 na pozemcích st. p. č. 49, p. č. 357, p. č. 360,
p. č. 362/2 a p. č. 961/1 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn včetně vybudování kanalizační přípojky
a DČOV dle předložené dokumentace pro stavební řízení vypracované panem Jaroslavem
Diblíkem.
Rada města vydala souhlasné stanovisko Města Špindlerův Mlýn k záměru stavebních úprav
rodinného domu s ubytováním č. p. 61 na pozemcích st. p. č. 49, p. č. 357, p. č. 360,
p. č. 362/2 a p. č. 961/1 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn včetně vybudování kanalizační přípojky
a DČOV dle předložené dokumentace pro stavební řízení zpracované 07/2014.
ad 3) Nájemní smlouva č. E-147-2014/MO – M. Fryš
J. Staruchová seznámila s žádostí M. Fryše, který žádá o pronájem části pozemku p. č. 708/16
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších za účelem umístění zahradního domku. Doplnila, že záměr
pronájmu byl řádně vyvěšen a žádný jiný zájemce se nepřihlásil.

Ve Špindlerově Mlýně dne 10. 10. 2014
Zapsala: T. Antošová
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Bc. Staruch uvedl, že by měla být navržená smlouva upravena tak, aby na části uvedeného
pozemku nemohla vzniknout bez souhlasu vlastníka pozemku jiná stavba, než stavba
zahradního domku. Dále by měla smlouva řešit, jak bude postupováno v případě, že bude
nájemní smlouva ukončena. Stavbu by měl rozhodně ve stanoveném termínu odstranit
nájemce na vlastní náklady. V případě, že tak neučiní, bude stavba zahradního domku
odstraněna ze strany pronajímatele na náklady nájemce.
Rada města schválila v upraveném znění Nájemní smlouvu č. E-147-2014/MO mezi panem
Markem Fryšem, bytem Bedřichov 66, 543 51 Špindlerův Mlýn jako nájemcem
a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem části pozemku p. č. 708/16
o výměře 14 m² v k. ú. Bedřichov v Krkonoších za účelem umístění zahradního domku.
ad 4) Žádost o pokácení 1 ks smrku na pozemku p. č. 708/6 v k. ú. Bedřichov
v Krkonoších – M. Kubů
J. Staruchová seznámila s žádostí M. Kubů, který žádá o souhlas s odstraněním jednoho
smrku na pozemku p. č. 708/6 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších. Uvedla, že na místním šetření
bylo zjištěno, že smrk je v bezprostřední blízkosti dvou objektů. Doplnila, že dřevo by si pan
Kubů rád odkoupil.
Rada města souhlasila s pokácením 1 ks smrku na pozemku p. č. 708/6 v k. ú Bedřichov
v Krkonoších a pověřila majetkový odbor sepsáním žádosti o povolení pokácení stromu
rostoucího mimo les na příslušné oddělení Správy Krkonošského národního parku.
Ostatní:
ad 1) Smlouvy o poskytování právních služeb – JUDr. Havel, advokát
Bc. Staruch informoval, že s ohledem na podání dalších návrhů na zrušení opatření obecné
povahy navrhuje, aby Město Špindlerův Mlýn bylo zastoupeno JUDr. Karlem Havlem,
advokátem, tak jako je v předchozích návrzích na zrušení opatření obecné povahy, které byly
podány, a na které byly smlouvy pro zastoupení schváleny na předchozích jednáních Rady
města.
Rada města schválila v předloženém znění Smlouvu o poskytování právních služeb mezi
JUDr. Karlem Havlem, se sídlem Martinská 8, 301 35 Plzeň jako advokátem a Městem
Špindlerův Mlýn jako klientem na právní pomoc při soudním řízení správním o zrušení
opatření obecné povahy vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou
30 A 74/2014.
Rada města schválila v předloženém znění Smlouvu o poskytování právních služeb mezi
JUDr. Karlem Havlem, se sídlem Martinská 8, 301 35 Plzeň jako advokátem a Městem
Špindlerův Mlýn jako klientem na právní pomoc při soudním řízení správním o zrušení
opatření obecné povahy vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou
30 A 75/2014.
ad 2) Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě číslo 7720610486 – Kooperativa pojišťovna, a.s.
Rada města schválila v předloženém znění Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě č. 7720610486
mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 jako pojistitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako
pojistníkem.
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ad 3) Odpověď na žádost o informace ze dne 17. 9. 2014 – Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
Rada města vzala na vědomí Odpověď na žádost o informace ze dne 17. 9. 2014 ze strany
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Bc. Staruch ukončil 16. zasedání Rady města v 16:50 hodin.

Bc. Vladimír Staruch
starosta

Ve Špindlerově Mlýně dne 10. 10. 2014
Zapsala: T. Antošová

MUDr. Petr Novák
místostarosta
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