Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 41. zasedání
Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018
které se konalo v pondělí dne 12. 2. 2018 v 16:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program 41. zasedání s navrženým zařazením bodu č. 4 v ostatních
do programu.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
2/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města pověřuje vedením zápisu Ing. Janu Novotnou.
(pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0)
3/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: T. Kyrián, M. Jandura.
(pro – 10, proti – 0, zdržel se – 2)
4/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo města nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo města zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. Zastupitelstvo města vyzývá Svaz měst a obcí
ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
(pro – 5, proti – 6, zdržel se – 3) Usnesení zastupitelstva města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.
5/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 41-17/Z na straně příjmů ve výši
2.663.836,07 Kč na základě přijatých plateb u položek třídy 1, daňové příjmy 2017, konkrétně u položky 1111 ve výši 505.719,65 Kč, položky 1121 ve výši 448.478,89 Kč, položky 1211 ve výši
754.275,28 Kč, položky 1342 ve výši 186.720,- Kč a položky 1511 ve výši 768.642,25 Kč.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
6/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 42-17/Z na straně příjmů ve výši
2.145.672,- Kč na základě přijatých plateb u položek třídy 2, nedaňové příjmy 2017, konkrétně u paragrafu 1069 položky 2131 ve výši 100,- Kč, paragrafu 2219 položky 2111 ve výši 2.129.700,- Kč
a paragrafu 4351 položky 2111 ve výši 15.872,- Kč.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)

1

Zapsala: Ing. Novotná

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018
7/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 43-17/Z na straně výdajů ve výši 31.504,- Kč
na úhradu pečovatelských služeb poskytovaných Městem Špindlerův Mlýn (paragraf 4351 položka
5169).
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
8/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 44-17/Z na straně výdajů ve výši 47.562,23 Kč
na základě Smlouvy o zajištění softwarových produktů Microsoft č. I-238-2017/MO uzavřené se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
(položka 8124).
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
9/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 45-17/Z na straně výdajů ve výši
203.811,01 Kč za úhrady splátek inkasa u schválených úvěrů (položka 8124).
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
10/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 52.906,- Kč na činnost spolku SK Špindl z.s,
se sídlem Bedřichov 150, 543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace bude vyplacena na základě podepsané
veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 18DRM-22
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 pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
11/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 163.618,- Kč na činnost ústavu Sportovní
akademie Špindlerův Mlýn, z.ú., se sídlem Špindlerův Mlýn 32, 543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace
bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Špindlerův Mlýn č. 18DRM-23 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 pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
12/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 105.294,- Kč na činnost Klubu sportu
pro všechny Špindlerův Mlýn, se sídlem Bedřichov 72, 543 51 Špindlerův Mlýn, zastoupenému
fyzickou osobou Mgr. Irenou Vrabcovou. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnopráv2
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ní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 18DRM-24 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 pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
13/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 135.082,- Kč na činnost společnosti
MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn (činnost lyžařského oddílu
MAXÍK). Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Špindlerův Mlýn č. 18DRM-25 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 pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
14/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města, i na základě doporučení Komise grantové ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn, schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 62.490,- Kč na činnost spolku
SK LOQUITA’ S, o.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 11, 543 51 Špindlerův Mlýn. Dotace bude vyplacena na základě podepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Špindlerův
Mlýn č. 18DRM-26 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 pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
15/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Směnnou smlouvu č. Q-25-2018/MO mezi
fyzickou osobou paní Vlastou Synkovou, bytem Špindlerův Mlýn 124, 543 51 Špindlerův Mlýn
a Městem Špindlerův Mlýn na směnu pozemku p. č. 152/19 o výměře 59 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn
ve vlastnictví fyzické osoby paní Vlasty Synkové za část pozemku p. č. 897/1 o výměře 34 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
16/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Směnnou smlouvu č. Q-26-2018/MO mezi
fyzickou osobou paní Alenou Cinkovou, bytem Špindlerův Mlýn 48, 543 51 Špindlerův Mlýn a Městem Špindlerův Mlýn na směnu části pozemku p. č. 343/2 o výměře 78 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn
ve vlastnictví fyzické osoby paní Aleny Cinkové za část pozemku p. č. 971 o výměře 63 m² a část pozemku p. č. 333/3 o výměře 14 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
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Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
17/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Směnnou smlouvu č. Q-27-2018/MO mezi
fyzickou osobou Ing. Martinou Tomáškovou, bytem Špindlerův Mlýn 109, 543 51 Špindlerův Mlýn
a Městem Špindlerův Mlýn na směnu pozemku p. č. 970/40 o výměře 694 m² v k. ú. Špindlerův
Mlýn ve vlastnictví fyzické osoby Ing. Martiny Tomáškové za část pozemku p. č. 970/4 o výměře
700 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
18/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Směnnou smlouvu č. Q-28-2018/MO mezi
fyzickou osobou paní Hanou Štantejskou a fyzickou osobou panem Stanislavem Štantejským, oba
bytem Špindlerův Mlýn 283, 543 51 Špindlerův Mlýn a Městem Špindlerův Mlýn na směnu 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 za část pozemku p. č. 228/1 o výměře 60 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 1)
19/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Směnnou smlouvu č. Q-29-2018/MO mezi
společností UNIMEX GROUP, a.s., se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1 a Městem Špindlerův Mlýn na směnu pozemku p. č. 768/7 o výměře 48 m² a pozemku
p. č. 768/6 o výměře 110 m² vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve vlastnictví společnosti UNIMEX
GROUP, a.s. za část pozemku p. č. 838/4 o výměře 14 m² a pozemek st. p. č. 585 o výměře 4 m² vše
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
20/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený Plán preventivních kontrol v roce 2018 ze strany
společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
21/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. V. Územního plánu Špindlerův Mlýn podle podání
ze dne 2. 2. 2018 spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy ZS.1 Zeleň sídelní specifická - Ostatní sídelní zeleň s podílem vysoké zeleně na novou plochu OK.2 Občanské vybavení komerčního charakteru - ubytování s kapacitou nad 60 lůžek (hotely) 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,
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 – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
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22/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Směrnici k inženýrským sítím jiných osob
na pozemcích v majetku Města Špindlerův Mlýn - podmínky pro udělení souhlasu s jejich zřízením
č. V-1/18, s účinností od 15. 2. 2018.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
23/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na provozní náklady
sociálních služeb pro rok 2018 pro Diakonii ČCE - Středisko Světlo ve Vrchlabí, se sídlem
Komenského 616, 543 01 Vrchlabí.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
24/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí písemnost nazvanou „Poděkování“ ze dne 19. 1. 2018 zaslanou
starostovi města Špindlerův Mlýn prostřednictvím Městské policie Špindlerův Mlýn.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
25/41/2018-ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 15. 1. 2018.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 15. 2. 2018.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
T. Kyrián, v.r.

M. Jandura, v.r.
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