Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2017

Výpis usnesení z 36. zasedání
Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2017
které se konalo v pondělí dne 16. 10. 2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program 36. zasedání s navrženým doplněním stanoveného programu
o body č. 3, 4 a 5.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
2/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města pověřuje vedením zápisu Ing. Janu Novotnou.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
3/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: P. Mikuláš, M. Štantejský.
(pro – 10, proti – 0, zdržel se – 2)
4/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje provedení způsobu volby nového člena rady města aklamací.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
5/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města volí do funkce člena Rady města Špindlerův Mlýn pana Marka Fryše.
(pro – 4, proti – 4, zdržel se – 5) Usnesení zastupitelstva města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.
6/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města volí do funkce člena Rady města Špindlerův Mlýn pana Tomáše Vrabce.
(pro – 11, proti – 1, zdržel se – 1)
7/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici o řízení a kontrole veřejných financí obce č. V-9/2017,
s účinností od 1. 11. 2017.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
8/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva
města Špindlerův Mlýn č. V-10/2017, s účinností od 17. 10. 2017.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
9/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 26-17/Z na straně výdajů ve výši 753.900,- Kč
za úhradu DPH Města Špindlerův Mlýn za období 7/2017.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
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10/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 27-17/Z na straně výdajů ve výši 727.210,- Kč
za úhradu DPH Města Špindlerův Mlýn za období 8/2017.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
11/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 28-17/Z na straně výdajů ve výši 70.703,- Kč
na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Špindlerův Mlýn na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou č. 17DRM-29 uzavřené s Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
12/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje předložený Návrh ceny vodného a stočného na rok 2018 – Město
Špindlerův Mlýn od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689,
415 50 Teplice, a to takto:
vodné
31,71 Kč/m³ bez DPH,
stočné
36,01 Kč/m³ bez DPH,
celkem
67,72 Kč/m³ bez DPH.
K ceně vodného a stočného bude připočtena aktuální sazba DPH.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
13/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje předložený Splátkový kalendář nájemné 2018 – Město Špindlerův
Mlýn od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689,
415 50 Teplice pro Město Špindlerův Mlýn s celkovým nájemným ve výši 4.571.853,- Kč bez DPH.
K ceně nájemného bude připočtena aktuální sazba DPH.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
14/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o souhlasu se záměrem vybudování nové účelové komunikace od objektu č. p. 87 Labská po objekt č. p. 21 Labská na části pozemku p. č. 607/4, části
pozemku p. č. 607/5, části pozemku p. č. 611/23 a části pozemku p. č. 623/10 vše v k. ú. Labská, obci
Špindlerův Mlýn, za předpokladu realizace záměru v souladu s účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn a uzavření plánovací smlouvy mezi společností Penzion Labská, a.s., se sídlem Terezínská 47, 410 02 Lovosice a Městem Špindlerův Mlýn.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
15/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí písemnost (email) nazvanou „Žádost o prodej části pozemku
p. č. 558“ ze dne 20. 9. 2017 zaslanou Městu Špindlerův Mlýn ze strany společnosti Základní
organizace Semilské strojírny s.r.o., se sídlem Bořkovská 235, Podmoklice, 513 01 Semily.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
16/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
podle podání ze dne 17. 8. 2017 spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy ZS.2 Zeleň sídelní specifická – nezastavitelné zahrady na novou plochu DS.2 Silniční doprava – jednotlivé
garáže na pozemku p. č. 60/3 v katastrálním území Špindlerův Mlýn, obci Špindlerův Mlýn,
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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 – 12, zdržel se – 1) Usnesení zastupitelstva města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.
17/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění pořízení změny č. IV. Územního plánu Špindlerův Mlýn
podle podání ze dne 24. 9. 2017 spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy ZS.2 Zeleň sídelní specifická – nezastavitelné zahrady a stávajícího funkčního využití plochy RI.1 Rekreace
individuální – horské chaty na novou plochu RI.2 Rekreace individuální – podnikové chaty na pozemcích st. p. č. 279, st. p. č. 280 a p. č. 508/3 vše v k. ú. 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 – 11, proti – 1, zdržel se – 1)
18/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí písemnost nazvanou „Výzva k nápravě nezákonného stavu“
ze dne 18. 9. 2017 zaslanou Městu Špindlerův Mlýn ze strany fyzické osoby pana Romana
Šmidberského.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
19/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené
u města Špindlerův Mlýn na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zaslaný ze strany odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra dne 1. 9. 2017.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
20/36/2017-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Nápravná opatření k odstranění důsledků
nezákonného postupu orgánů města Špindlerův Mlýn a zamezení jeho opakování.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 24. 10. 2017.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
P. Mikuláš, v.r.
M. Štantejský, v.r.
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