Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

USNESENÍ
z 31. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2017
které se konalo dne 22. 5. 2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
ve Špindlerově Mlýně

1/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program 31. zasedání.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
2/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města pověřuje vedením zápisu Ing. Janu Novotnou.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
3/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: P. Mikuláš, P. Jirsa.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 2)
4/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Účetní závěrku Města Špindlerův Mlýn za rok 2016.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
5/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Závěrečný účet Města Špindlerův Mlýn
za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradou.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
6/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Výroční zprávu školy o hospodaření
za rok 2016 od Základní školy a mateřské školy Špindlerův Mlýn, se sídlem Okružní 32,
543 51 Špindlerův Mlýn, která je součástí Závěrečného účtu Města Špindlerův Mlýn
za rok 2016.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
7/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Závěrečnou zprávu vodovod
a kanalizace Špindlerův Mlýn za rok 2016 od společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, která je součástí Závěrečného
účtu Města Špindlerův Mlýn za rok 2016.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
8/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Zprávu o hospodaření společnosti
Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2016 od společnosti Služby města Špindlerův
Mlýn s.r.o., se sídlem Bedřichov 71, 543 51 Špindlerův Mlýn, která je součástí Závěrečného
účtu Města Špindlerův Mlýn za rok 2016.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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9/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Špindlerův Mlýn za rok 2016.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
10/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 10-17/Z na straně výdajů ve výši
568.937,- Kč za úhradu DPH Města Špindlerův Mlýn za období 3/2017.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
11/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 11-17/Z na straně výdajů ve výši
859.437,- Kč na základě Směnné smlouvy č. SMLJ22-967/2016 uzavřené se Správou
Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí za účelem směny
pozemků.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
12/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 12-17/Z na straně výdajů ve výši
664.889,- Kč na základě Smlouvy o dílo č. C-196-2017/MO uzavřené se společností
LTM Krkonoše, s.r.o., se sídlem Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou na stavební práce
„Oprava cesty k hotelu Velveta“.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
13/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 13-17/Z na straně výdajů ve výši
60.000,- Kč na základě Darovací smlouvy č. O-54-2017/MO uzavřené s fyzickou osobou
MUDr. Věrou Pátkovou, se sídlem Pod Žalým 84, 543 02 Vrchlabí – Hořejší Vrchlabí
na poskytnutí účelového peněžitého daru pro účely financování nákladů souvisejících
s provozem ordinace dětského lékaře.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
14/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 14-17/Z na straně příjmů ve výši
24.663,- Kč na základě přijatých plateb u paragrafu 1069 položky 2131.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
15/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města, na základě žádosti příjemce dotace poskytnuté na základě uzavřené
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 16DRM-01, promíjí
odvod 100% z poskytnuté dotace ve smyslu § 22 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příjemci této
dotace, za předpokladu zaplacení penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den
prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. (Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000,- Kč, se neuloží.)
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 2)

Zapsala: Ing. Novotná
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16/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města, na základě žádosti příjemce dotace poskytnuté na základě uzavřené
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 16DRM-02, promíjí
odvod 100% z poskytnuté dotace ve smyslu § 22 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příjemci této
dotace, za předpokladu zaplacení penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den
prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. (Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000,- Kč, se neuloží.)
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 2)
17/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města, na základě žádosti příjemce dotace poskytnuté na základě uzavřené
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 16DRM-19, promíjí
odvod 100% z poskytnuté dotace ve smyslu § 22 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příjemci této
dotace, za předpokladu zaplacení penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den
prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. (Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000,- Kč, se neuloží.)
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 2)
18/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města, na základě žádosti příjemce dotace poskytnuté na základě uzavřené
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 16DRM-22, promíjí
odvod 100% z poskytnuté dotace ve smyslu § 22 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příjemci této
dotace, za předpokladu zaplacení penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den
prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. (Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000,- Kč, se neuloží.)
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 2)
19/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města, na základě žádosti příjemce dotace poskytnuté na základě uzavřené
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 16DRM-23, promíjí
odvod 100% z poskytnuté dotace ve smyslu § 22 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příjemci této
dotace, za předpokladu zaplacení penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den
prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. (Penále, které v jednotlivých případech
nepřesáhne 1.000,- Kč, se neuloží.)
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 2)
20/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 31. 3. 2017 a v souladu
s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn, neschvaluje poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 150.000,- Kč na akci
„IV. ročník prestižního turnaje CZECH SNOW POLO MASTERS 2017“ pořádanou
společností PRESTIGE MODELS, s.r.o., se sídlem Česká 161/1, Brno-město, 602 00 Brno.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapsala: Ing. Novotná
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21/31/2017-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 14 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 – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
22/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města, na základě doporučení rady města, schvaluje v předloženém znění
Smlouvu o dílo č. C-195-2017/MO mezi fyzickou osobou paní Věrou Ovečkovou, se sídlem
Železný Brod ev. č. 118, 468 22 Železný Brod, jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn
jako objednatelem na stavební práce „Rekonstrukce kuchyně v MŠ Špindlerův Mlýn“.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
23/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 15/29/2017-ZM ze dne 13. 3. 2017.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
24/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém 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 – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
25/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru směny části pozemku p. č. 223 o výměře
cca 60 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví paní Hany Štantejské a pana Stanislava
Štantejského, oba bytem Špindlerův Mlýn 283, 543 51 Špindlerův Mlýn za část pozemku
p. č. 228/1 o výměře cca 60 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 1)
26/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 12/30/2017-ZM ze dne 10. 4. 2017.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
27/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru směny 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, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
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.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: Ing. Novotná
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28/31/2017-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu
Obvodního oddělení Policie České republiky Špindlerův Mlýn za rok 2016.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)

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

P. Jirsa, v.r.

Ve Špindlerově Mlýně dne 30. 5. 2017

Zapsala: Ing. Novotná

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

