Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2020

Výpis usnesení z 20. zasedání
Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn,
konaného v pondělí dne 18. 05. 2020, od 16:00 hodin, v zastřešené otevřené venkovní terase
hotelu Olympie ve Špindlerově Mlýně, v části Svatý Petr

1/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn určuje ověřovateli zápisu P. Jirsu a Mgr. Pokornou a zapisovatelem D. Erbenovou.
Výsledek hlasování: Pro – 12, Proti – 0, Zdrželi se – 2
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje následující program zasedání:
I)
Plnění usnesení ZM č. 19/2020
II)
Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu
de minimis č. 20CRG04-0015 – Královéhradecký kraj
III)
Návrhy rozpočtových změn
IV) Zpráva o plnění povinností a závazků za rok 2019 – ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
V)
Opakovaná žádost o směnu pozemku p. č. 708/36 o výměře 64 m² v k. ú. Bedřichov v Krkonoších za část pozemku p. č. 333/1 o výměře 200 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn – J. Petrlík, J. Petrlíková
VI) Záměr směny části pozemku p. č. 700/1 o výměře 605 m², části pozemku p. č. 716/3 o výměře 1.263 m², pozemku p. č. 838/9 o výměře 1.163 m², pozemku p. č. 707/19 o výměře
630 m² vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších, pozemku p. č. 462/6 o výměře 602 m², pozemku p. č. 462/2 o výměře 1.214 m², pozemku p. č. 461/10 o výměře 500 m², pozemku
p. č. 875/8 o výměře 1.417 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, pozemku st. p. č. 171 o výměře 18 m², pozemku st. p. č. 172 o výměře 67 m², pozemku p. č. 401/32 o výměře 786 m²,
pozemku p. č. 103/22 o výměře 88 m² vše v k. ú. Labská, pozemku st. p. č. 168 o výměře
18 m², pozemku p. č. 546 o výměře 130 m² a pozemku p. č. 262/6 o výměře 195 m² vše
v k. ú. Přední Labská ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Správa Krkonošského národního parku, za pozemek p. č. 745/3 o výměře 13.167 m²,
pozemek p. č. 745/2 o výměře 473 m², pozemek p. č. 712 o výměře 129 m², pozemek
p. č. 760 o výměře 162 m², pozemek p. č. 762/5 o výměře 748 m², pozemek p. č. 762/4
o výměře 1.528 m², pozemek p. č. 763/1 o výměře 188 m² vše v k. ú. Přední Labská,
pozemek p. č. 471 o výměře 507 m², část pozemku p. č. 875/1 o výměře 439 m² vše
v k. ú. Špindlerův Mlýn, pozemek p. č. 863/2 o výměře 16 m², pozemek p. č. 863/3 o výměře 57 m², pozemek p. č. 863/4 o výměře 20 m², pozemek p. č. 863/5 o výměře 62 m²,
pozemek p. č. 863/6 o výměře 48 m², pozemek p. č. 863/7 o výměře 29 m², pozemek
p. č. 863/8 o výměře 34 m², pozemek p. č. 863/9 o výměře 7 m², pozemek p. č. 868 o výměře 2.713 m² vše v k. ú. Labská a pozemek st. p. č. 242 o výměře 951 m² v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn
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Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem podle podání ze dne
12. 12. 2019 u pozemku st. p. č. 154 a pozemku p. č. 755/11 vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších – MUDr. Černý, Š. Černá
VIII) Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem podle podání ze dne
10. 2. 2020 u pozemku st. p. č. 46/1 v k. ú. Labská – GEOHYCO s.r.o.
IX) Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem podle podání ze dne
28. 2. 2020 u pozemku st. p. č. 552 a pozemku p. č. 96/30 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn –
R. Šmidberský
X)
Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem podle podání ze dne
2. 3. 2020 u pozemku p. č. 1119 v k. ú. Špindlerův Mlýn – J. Petrlík
XI) Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem podle podání ze dne
6. 5. 2020 u pozemku st. p. č. 30/1, pozemku st. p. č. 399, pozemku p. č. 185/6, pozemku
p. č. 185/16, pozemku p. č. 185/17 a pozemku p. č. 186/7 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn –
Hotel Barbora - Špindlerův Mlýn s.r.o.
XII) Návrh na pořízení změny územního plánu podle podání ze dne 5. 5. 2020 u pozemku
p. č. 787/16, pozemku p. č. 787/38, pozemku p. č. 787/52, pozemku p. č. 787/18 a pozemku p. č. 787/49 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn – MELIDA, a.s.
XIII) Žádost o projednání zařazení území města Špindlerův Mlýn do územní působnosti Místní
akční skupiny Krkonoše, z.s. – Místní akční skupina Krkonoše, z.s.
XIV) Žádost o projednání záměru Správy KRNAP vydat opatření obecné povahy o omezení
vstupu na vybraná místa – Správa KRNAP
XV) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členovi zastupitelstva města
XVI) Připomínky občanů
XVII) Závěr.
Výsledek hlasování: Pro – 13, Proti – 0, Zdrželi se – 1
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
VII)

3/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 20CRG04-0015 mezi Královéhradeckým krajem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako poskytovatelem a Městem Špindlerův Mlýn jako příjemcem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu poskytovatele na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora činnosti turistických informačních center - 20CRG04“.
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje rozpočtovou změnu č. 11-20/Z na straně příjmů
ve výši 195.000,- Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2020 č. j. MV-51899-4/PO-IZS2020 ze strany Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prostřednictvím krajů.
Výsledek hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn bere na vědomí předloženou Zprávu o plnění povinností
a závazků za rok 2019, stanovených Smlouvou o zajišťování správy, údržby a postupné obnovy veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Špindlerův Mlýn ze dne 15. 6. 2006, zaslanou ze strany
společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Výsledek hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje vyvěšení záměru směny pozemku p. č. 708/36
o výměře 64 m² v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve vlastnictví fyzické osoby pana Jiřího Petrlíka
a fyzické osoby paní Jany Petrlíkové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část
pozemku p. č. 333/1 o výměře 64 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn.
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje vyvěšení záměru směny části pozemku p. č. 700/1
o výměře 605 m², části pozemku p. č. 716/3 o výměře 1.263 m², pozemku p. č. 838/9 o výměře
1.163 m² a pozemku p. č. 707/19 o výměře 630 m² vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších, pozemku
p. č. 462/6 o výměře 602 m², pozemku p. č. 462/2 o výměře 1.214 m², pozemku p. č. 461/10 o výměře 500 m² a pozemku p. č. 875/8 o výměře 1.417 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, pozemku
st. p. č. 171 o výměře 18 m², pozemku st. p. č. 172 o výměře 67 m², pozemku p. č. 401/32 o výměře
786 m² a pozemku p. č. 103/22 o výměře 88 m² vše v k. ú. Labská, pozemku st. p. č. 168 o výměře
18 m², pozemku p. č. 546 o výměře 130 m² a pozemku p. č. 262/6 o výměře 195 m² vše v k. ú. Přední Labská ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Správa Krkonošského národního parku, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek p. č. 745/3 o výměře 13.167 m², pozemek p. č. 745/2 o výměře 473 m², pozemek p. č. 712 o výměře 129 m², pozemek p. č. 760 o výměře 162 m², pozemek p. č. 762/5 o výměře 748 m², pozemek p. č. 762/4 o výměře 1.528 m² a pozemek p. č. 763/1 o výměře 188 m² vše v k. ú. Přední Labská, pozemek p. č. 471
o výměře 507 m² a část pozemku p. č. 875/1 o výměře 439 m² vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, pozemek
p. č. 863/2 o výměře 16 m², pozemek p. č. 863/3 o výměře 57 m², pozemek p. č. 863/4 o výměře
20 m², pozemek p. č. 863/5 o výměře 62 m², pozemek p. č. 863/6 o výměře 48 m², pozemek
p. č. 863/7 o výměře 29 m², pozemek p. č. 863/8 o výměře 34 m², pozemek p. č. 863/9 o výměře
7 m² a pozemek p. č. 868 o výměře 2.713 m² vše v k. ú. Labská ve vlastnictví Města Špindlerův
Mlýn.
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 1, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn nesouhlasí se zařazením pozemku st. p. č. 242 o výměře
951 m² v k. ú. Bedřichov v Krkonoších ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn do jakékoliv směny
pozemků mezi Městem Špindlerův Mlýn a Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Správa Krkonošského národního parku, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Výsledek hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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9/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn po projednání schvaluje
1. Návrh k pořízení změny územního plánu zkráceným postupem podaný dne 12. 12. 2019
manželi MUDr. Leo Černým a paní Šárkou Černou.
2. Navrhovaný obsah změny územního plánu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
požaduje
1. Podmínit pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn úhradou nákladů na zpracování
změny územního plánu. Podrobnosti stanoví uzavřená smlouva mezi pořizovatelem a navrhovateli.
ukládá
1. Zajistit následné kroky k procesu pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn zkráceným postupem v souladu se stavebním zákonem.
Příloha č. 1:
Navrhovaný obsah změny, který byl navrhovateli projednán s orgánem ochrany přírody a příslušným
krajským úřadem, a ke kterému byly doloženy jejich stanoviska:
Navrhovatelé MUDr. Leo Černý a paní Šárka Černá (vlastníci pozemku st. p. č. 154 v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších) provozují na daném pozemku objekt k bydlení. Stávající způsob využití přestavbové plochy P43 s funkčním využitím plochy OV.3 neodpovídá záměru investora, ke kterému objekt od původního majitele zakoupil. Společným záměrem
navrhovatelů je změnit způsob využití části přestavbové plochy P43 tak, aby odpovídal zamýšlenému záměru výstavby úrazové (chirurgické) ambulance, objektu zdravotnictví.
Pozemky st. p. č. 154 a p. č. 755/11 vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších jsou současně
účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn zahrnuty do funkční plochy OV.3 - Občanská vybavenost veřejného charakteru - státní a městská správa, administrativa (přestavbové plochy P43 Bedřichov - Pod Hradečankou). Na pozemku st. p. č. 154 a pozemku p. č. 755/11 vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších stavbu zdravotnictví umisťovat nelze. Z tohoto důvodu je Město Špindlerův Mlýn žádáno o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem dle § 55a zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterou by
byl pozemek st. p. č. 154 a pozemek p. č. 755/11 vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších
zahrnut to funkční plochy OV.4 - Občanská vybavenost veřejného charakteru - integrovaný záchranný systém.
Z výše uvedeného vyplývá, že změna územního plánu prověří u pozemku st. p. č. 154 a pozemku
p. č. 755/11 vše v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších možnost změny funkčního využití
na OV.4 - Občanská vybavenost veřejného charakteru - integrovaný záchranný systém tak, aby byla
umožněna výstavba nového objektu zdravotnictví navrhovatelů. Jedná se tedy o změnu funkčního
využití ploch OV.3 - Občanská vybavenost veřejného charakteru - státní a městská správa, administrativa na plochu OV.4 - Občanská vybavenost veřejného charakteru - integrovaný záchranný systém.
Výsledek hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn ruší usnesení č. 3/13/2019-ZM ze dne 12. 11. 2019.
Výsledek hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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11/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn po projednání schvaluje
1. Návrh k pořízení změny územního plánu zkráceným postupem podaný dne 10. 2. 2020 společností GEOHYCO s.r.o., IČ: 279 21 638.
2. Navrhovaný obsah změny územního plánu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
požaduje
1. Podmínit pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn úhradou nákladů na zpracování
změny územního plánu. Podrobnosti stanoví uzavřená smlouva mezi pořizovatelem a navrhovatelem.
ukládá
1. Zajistit následné kroky k procesu pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn zkráceným postupem v souladu se stavebním zákonem.
Příloha č. 1:
Navrhovaný obsah změny, který byl navrhovatelem projednán s orgánem ochrany přírody a příslušným krajským úřadem, a ke kterému byly doloženy jejich stanoviska:
Navrhovatel společnost GEOHYCO s.r.o. (vlastník pozemku st. p. č. 46/1 v katastrálním území Labská) provozuje na daném pozemku objekt k bydlení. Záměrem navrhovatele je změnit
způsob funkčního využití pozemku tak, aby umožnil výstavbu nového objektu komerčního
charakteru.
Část pozemku st. p. č. 46/1 v katastrálním území Labská je současně účinným Územním plánem
Špindlerův Mlýn zahrnuta do funkční plochy RI.1 - Rekreace individuální - horské chaty a část pozemku st. p. č. 46/1 v katastrálním území Labská je současně účinným Územním plánem Špindlerův
Mlýn zahrnuta do funkční plochy DZ - Doprava mimo zastavěné a zastavitelné území. Na pozemku
st. p. č. 46/1 v katastrálním území Labská stavbu komerčního charakteru umisťovat nelze. Z tohoto
důvodu je Město Špindlerův Mlýn žádáno o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem
dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, kterou by byl pozemek st. p. č. 46/1 v katastrálním území Labská zahrnut to funkční
plochy OK.1 - Občanské vybavení komerčního charakteru - ubytování s kapacitou do 60 lůžek.
Z výše uvedeného vyplývá, že změna územního plánu prověří u pozemku st. p. č. 46/1 v katastrálním území Labská možnost změny funkčního využití na OK.1 - Občanské vybavení komerčního
charakteru - ubytování s kapacitou do 60 lůžek tak, aby byla umožněna výstavba nového objektu
komerčního charakteru navrhovatele. Jedná se tedy o změnu funkčního využití ploch RI.1 - Rekreace individuální - horské chaty na plochu OK.1 - Občanské vybavení komerčního charakteru - ubytování s kapacitou do 60 lůžek.
Výsledek hlasování: Pro – 0, Proti – 15, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 11 nebylo schváleno. (Usnesení zastupitelstva města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.)
12/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn po projednání schvaluje
1. Návrh k pořízení změny územního plánu zkráceným postupem podaný dne 28. 2. 2020 panem Romanem Šmidberským.
2. Navrhovaný obsah změny územního plánu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
požaduje
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1. Podmínit pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn úhradou nákladů na zpracování
změny územního plánu. Podrobnosti stanoví uzavřená smlouva mezi pořizovatelem a navrhovatelem.
ukládá
1. Zajistit následné kroky k procesu pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn zkráceným postupem v souladu se stavebním zákonem.
Příloha č. 1:
Navrhovaný obsah změny, který byl navrhovatelem projednán s orgánem ochrany přírody a příslušným krajským úřadem, a ke kterému byly doloženy jejich stanoviska:
Navrhovatel pan Roman Šmidberský (vlastník pozemku st. p. č. 552 a pozemku p. č. 96/30 vše
v katastrálním území Špindlerův Mlýn) provozuje na daných pozemcích rodinný dům. Na pozemku st. p. č. 552 v k. ú. Špindlerův Mlýn, který je zastavitelnou plochou, se nachází rodinný
dům a stavba terasy s točitým schodištěm. Stavba terasy je součástí povoleného objektu a její
plocha zastavění spolu se zastavěním rodinného domu splňuje podmínku zastavění plochy BI
(maximální zastavění do 150 m²). Navrhovatel žádá, aby rodinný dům s terasou s točitým
schodištěm a s relaxačním využitím byl vymezen v zastavitelné ploše BI - Bydlení individuální
- rodinné domy (ubytování do 8 lůžek) namísto plochy ZS.1 - Zeleň sídelní specifická - ostatní
sídelní zeleň s podílem vysoké zeleně.
Pozemek st. p. č. 552 v katastrálním území Špindlerův Mlýn je současně účinným Územním plánem Špindlerův Mlýn zahrnut do funkční plochy BI - Bydlení individuální - rodinné domy (ubytování do 8 lůžek). Pozemek p. č. 96/30 v katastrálním území Špindlerův Mlýn je současně účinným
Územním plánem Špindlerův Mlýn zahrnut do funkční plochy ZS.1 - Zeleň sídelní specifická ostatní sídelní zeleň s podílem vysoké zeleně. Na pozemku p. č. 96/30 v katastrálním území Špindlerův Mlýn stavbu rodinného domu s terasou s točitým schodištěm a s relaxačním využitím umisťovat nelze. Z tohoto důvodu je Město Špindlerův Mlýn žádáno o pořízení změny územního plánu
zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, kterou by byl pozemek st. p. č. 552 a pozemek p. č. 96/30 vše v katastrálním území Špindlerův Mlýn zahrnut to funkční plochy BI - Bydlení individuální - rodinné
domy (ubytování do 8 lůžek).
Z výše uvedeného vyplývá, že změna územního plánu prověří u pozemku st. p. č. 552 a pozemku
p. č. 96/30 vše v katastrálním území Špindlerův Mlýn možnost změny funkčního využití na BI Bydlení individuální - rodinné domy (ubytování do 8 lůžek) tak, aby mohla být umístěna stavba rodinného domu s terasou s točitým schodištěm a s relaxačním využitím navrhovatele. Jedná se tedy
o změnu funkčního využití ploch BI - Bydlení individuální - rodinné domy (ubytování do 8 lůžek)
a ZS.1 - Zeleň sídelní specifická - ostatní sídelní zeleň s podílem vysoké zeleně na plochu BI Bydlení individuální - rodinné domy (ubytování do 8 lůžek).
Výsledek hlasování: Pro – 13, Proti – 1, Zdrželi se – 1
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn po projednání schvaluje
1. Návrh k pořízení změny územního plánu zkráceným postupem podaný dne 2. 3. 2020 panem
Jiřím Petrlíkem.
2. Navrhovaný obsah změny územního plánu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
požaduje
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2020
1. Podmínit pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn úhradou nákladů na zpracování
změny územního plánu. Podrobnosti stanoví uzavřená smlouva mezi pořizovatelem a navrhovatelem.
ukládá
1. Zajistit následné kroky k procesu pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn zkráceným postupem v souladu se stavebním zákonem.
Příloha č. 1:
Navrhovaný obsah změny, který byl navrhovatelem projednán s orgánem ochrany přírody a příslušným krajským úřadem, a ke kterému byly doloženy jejich stanoviska:
Navrhovatel pan Jiří Petrlík (vlastník pozemku p. č. 1119 v katastrálním území Špindlerův
Mlýn) provozuje na daném pozemku dočasnou stavbu zázemí snowtubingu. Stávající funkční
využití pozemku OV.2 neodpovídá záměru navrhovatele rekonstruovat a přestavět stávající
objekt. Záměrem navrhovatele je změnit funkční využití pozemku z funkčního využití plochy
OV.2 - Občanská vybavenost veřejného charakteru - zdravotnictví a sociální služby na plochu BI - Bydlení individuální - rodinné domy (ubytování do 8 lůžek).
Pozemek p. č. 1119 v katastrálním území Špindlerův Mlýn je současně účinným Územním plánem
Špindlerův Mlýn zahrnut do funkční plochy OV.2 - Občanská vybavenost veřejného charakteru zdravotnictví a sociální služby. Na pozemku p. č. 1119 v katastrálním území Špindlerův Mlýn stavbu
rodinného domu umisťovat nelze. Z tohoto důvodu je Město Špindlerův Mlýn žádáno o pořízení
změny územního plánu zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterou by byl pozemek p. č. 1119 v katastrálním území Špindlerův Mlýn zahrnut do funkční plochy BI - Bydlení individuální - rodinné domy
(ubytování do 8 lůžek).
Z výše uvedeného vyplývá, že změna územního plánu prověří u pozemku p. č. 1119 v katastrálním
území Špindlerův Mlýn možnost změny funkčního využití na BI - Bydlení individuální - rodinné
domy (ubytování do 8 lůžek) tak, aby mohla být umístěna stavba rodinného domu navrhovatele.
Jedná se tedy o změnu funkčního využití plochy OV.2 - Občanská vybavenost veřejného charakteru
- zdravotnictví a sociální služby na plochu BI - Bydlení individuální - rodinné domy (ubytování do 8
lůžek).
Výsledek hlasování: Pro – 0, Proti – 15, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 13 nebylo schváleno. (Usnesení zastupitelstva města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.)
14/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn po projednání schvaluje
1. Návrh k pořízení změny územního plánu zkráceným postupem podaný dne 6. 5. 2020 společností Hotel Barbora - Špindlerův Mlýn s.r.o., IČ: 069 15 698.
2. Navrhovaný obsah změny územního plánu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
požaduje
1. Podmínit pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn úhradou nákladů na zpracování
změny územního plánu. Podrobnosti stanoví uzavřená smlouva mezi pořizovatelem a navrhovatelem.
ukládá
1. Zajistit následné kroky k procesu pořízení změny Územního plánu Špindlerův Mlýn zkráceným postupem v souladu se stavebním zákonem.
Příloha č. 1:
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2020
Navrhovaný obsah změny, který byl kladně projednán s orgánem ochrany přírody a příslušným
krajským úřadem se týká pozemků st. p. č. 30/1, st. p. č. 399, p. č. 185/6, p. č. 185/16, p. č. 185/17
a p. č. 186/7 vše v katastrálním území Špindlerův Mlýn. Na části těchto pozemků byla umístěna
stavba č. p. 37 hotelu Barbora a také venkovního nezastřešeného parkoviště hotelu. Všechny tyto pozemky jsou účinným územním plánem zařazeny do funkční plochy OK.2 - Občanské vybavení
komerčního charakteru - ubytování s kapacitou nad 60 lůžek (hotely).
Obsahem změny územního plánu je změna stávající stabilizované plochy OK.2 - Občanské vybavení komerčního charakteru - ubytování s kapacitou nad 60 lůžek (hotely) na přestavbovou plochu
OK.2 - Občanské vybavení komerčního charakteru - ubytování s kapacitou nad 60 lůžek (hotely)
se stanovením specifických prostorových regulativ pro tuto plochu změny, které umožní zastavět
1.958 m² z celkové výměry návrhem dotčených pozemků (plochy) 2.493 m².
Z výše uvedeného vyplývá, že změna územního plánu prověří u pozemků st. p. č. 30/1, st. p. č. 399,
p. č. 185/6, p. č. 185/16, p. č. 185/17 a p. č. 186/7 vše v katastrálním území Špindlerův Mlýn možnost vymezení nové přestavbové plochy OK.2 - Občanské vybavení komerčního charakteru - ubytování s kapacitou nad 60 lůžek (hotely) a možnost stanovení specifických prostorových regulativ pro
tuto plochu tak, aby mohla být umístěna navržená stavba navrhovatele.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 6, Zdrželi se – 4
Usnesení č. 14 nebylo schváleno. (Usnesení zastupitelstva města není platné, jelikož nebyl souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.)
15/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn bere na vědomí doručený Návrh na pořízení změny územního plánu týkající se pozemků v katastrálním území Špindlerův Mlýn p. č. 787/16, p. č. 787/38,
p. č. 787/52, p. č. 787/18 a p. č. 787/49 podaný společností MELIDA, a.s., IČ: 241 66 511, ze dne
5. 5. 2020 (doručený dne 11. 5. 2020) a požaduje doložení oprávnění takový návrh za vlastníka daných pozemků, kterým je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Správa Krkonošského národního parku, podat.
Výsledek hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
16/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schvaluje zařazení území města Špindlerův Mlýn do územní
působnosti spolku Místní akční skupina Krkonoše, z.s. na období 2021 - 2027.
Výsledek hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
17/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn bere na vědomí zaslaný Návrh omezení vstupu na vybraná
místa Krkonošského národního parku (zimoviště zvěře) ze strany Správy Krkonošského národního
parku, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a nemá žádné připomínky k tomuto návrhu.
Výsledek hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
18/20/2020-ZM
Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn, v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) a § 76 odst. 1, 2 zákona
o obcích, poskytuje uvolněnému členovi zastupitelstva města (starostovi) mimořádnou odměnu
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2020
za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů města ve výši jednoho násobku nejvyšší
odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náleží za výkon jím zastávané funkce za měsíc. Důvodem poskytnutí mimořádné odměny je dlouhodobé plnění úkolů a povinností tajemníka
městského úřadu starostou po dobu jeho nepřítomnosti z důvodu čerpání mateřské a rodičovské dovolené.
Výsledek hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 1
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn byl vyhotoven dne 28. 5. 2020.
Zapisovatel: Daniela Erbenová, v.r.

Starosta:

Bc. Vladimír Staruch, v.r.

Ověřovatelé: Pavel Jirsa, v.r.
Mgr. Libuše Pokorná, v.r.

dne 28. 5. 2020

dne 28. 5. 2020

dne 28. 5. 2020

dne 28. 5. 2020

Razítko města:
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