Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 43. zasedání
Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018
které se konalo v pondělí dne 16. 4. 2018 v 16:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně

1/43/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program 43. zasedání.
(pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0)
2/43/2018-ZM
Zastupitelstvo města pověřuje vedením zápisu Ing. Janu Novotnou.
(pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0)
3/43/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: P. Jirsa, M. Fryš.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 2)
4/43/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 5-18/Z na straně výdajů ve výši 482.330,- Kč
za úhradu DPH Města Špindlerův Mlýn za období 2/2018.
(pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0)
5/43/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 6-18/Z na straně výdajů ve výši 42.500,- Kč
za úhradu doplatků (příspěvků) rodičům na lyžařské permanentky pro děti v roce 2018 na základě
usnesení zastupitelstva města číslo 5/35/2017-ZM ze dne 11. 9. 2017.
(pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0)
6/43/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 7-18/Z na straně výdajů ve výši 11.240,- Kč
na úhradu doplatků cen směňovaných pozemků dle znaleckých posudků na základě uzavřené Směnné
smlouvy č. Q-26-2018/MO a uzavřené Směnné smlouvy č. Q-28-2018/MO.
(pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1)
7/43/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 8-18/Z na straně výdajů ve výši 793.530,10 Kč
na úhradu faktur roku 2017 (u paragrafu 2310 částky 598.574,90 Kč a u paragrafu 2321 částky
194.955,20 Kč).
(pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0)
8/43/2018-ZM
Zastupitelstvo města, jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 179.687,78 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn.
(pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0)
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9/43/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v předloženém znění Kupní smlouvu č. A-42-2018/MO mezi fyzickou osobou Ing. Janem Konopkou, bytem Bedřichov 74, 543 51 Špindlerův Mlýn, jako prodávajícím
a Městem Špindlerův Mlýn jako kupujícím na koupi pozemku p. č. 970/46 o výměře 92 m² a pozemku p. č. 970/47 o výměře 406 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn (pozemky pod pozemní komunikací
na Špindlerovu Boudu), za cenu dle vypracovaného znaleckého posudku.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0)
10/43/2018-ZM
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru směny části pozemku p. č. 708/63 o výměře 54 m²
v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve vlastnictví fyzické osoby pana Jaroslava Krause a fyzické osoby
MUDr. Mileny Krausové, oba bytem Plavínová 2815/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 za část pozemku
p. č. 708/70 o výměře 54 m² v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
(pro – 9, proti – 2, zdržel se – 4)
11/43/2018-ZM
Zastupitelstvo města, na základě výsledku posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení objektu
Bedřichov č. p. 11 ve Špindlerově Mlýně a Zateplení objektu Bedřichov č. p. 24 ve Špindlerově
Mlýně“, schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-215-2018/MO mezi společností
ANTON A SYN s.r.o., se sídlem Kostelní 165, 542 24 Svoboda nad Úpou, jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na realizaci stavby kompletního zateplení bytového domu
Bedřichov č. p. 11.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0)
12/43/2018-ZM
Zastupitelstvo města, na základě výsledku posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení objektu
Bedřichov č. p. 11 ve Špindlerově Mlýně a Zateplení objektu Bedřichov č. p. 24 ve Špindlerově
Mlýně“, schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-216-2018/MO mezi společností
ANTON A SYN s.r.o., se sídlem Kostelní 165, 542 24 Svoboda nad Úpou, jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na realizaci stavby kompletního zateplení bytového domu
Bedřichov č. p. 24.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn vyhotoven dne 25. 4. 2018.

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta

Ivan Bila, v.r.
místostarosta
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Ověřovatelé zápisu:

P. Jirsa, v.r.
M. Fryš, v.r.
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