Zápis z 101. zasedání rady města
Datum konání:

31.01.2017 od 08.15 hod

Místo konání:

Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně
Tisk č. 1

Název:
Zápis z 19. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu
Usnesení:
Rada města:
- bere na vědomí zápis z 19. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu,
- souhlasí s alokováním částky 250 tis. Kč z fondu CR na inzerci pro rok 2017 na českém i
zahraničním trhu na položce „Prezentace města, veletrhy a výstavy“,
- schvaluje hodnotící komisi na výběrové řízení Komunikační strategie destinace ML ve
složení: všichni členové KLCR, náhradníci: Bc. Barbora Tintěrová, Lucie Jungová, Bc.
Jana Sedláková,
- ukládá odboru IaD vypsat výběrové řízení na Komunikační strategii destinace ML bez
kvalifikačních kritérií, hodnotícím kritériem bude nabízená cena a hodnocení
komunikačního plánu jednotlivých uchazečů KLCR.
- ukládá odboru investic a dotací zpracování žádosti pro akci Oslavy partnerství v roce
2018,
- ukládá odboru investic a dotací zpracování žádosti pro Značení a orientační systém ve
městě, a předat KLCR přesný výpis všech položek, který zahrnuje,
- na doporučení KLCR souhlasí se zrušením účasti na veletrhu ITEP Plzeň s alokovanou
částkou 35 tis. Kč a zároveň souhlasí s účastí na veletrhu Freizeit Nürnberg s částkou 50
tis. Kč a pověřuje LCR objednáním veletrhu u KIS ML, s. r. o.,
- souhlasí s doporučením KLCR objednat natočení dokumentárního pořadu „S kamerou po
Česku“ v hodnotě 20 tis. Kč
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Bc. Kafka)
Tisk č. 2
Název:
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - odvodňovací drenáž na p.p.č. 1165/3 k.ú.
Mariánské Lázně domu č.p. 259/112
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti práva
uložení, provozu a údržby odvodňovací drenáže do části pozemkové parcely č. 1165/3 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 649 m2 v katastrálním území a obci
Mariánské Lázně, mezi Městem Mariánské Lázně jako budoucím povinným a Společenstvím

vlastníků „ FIUME“ Mariánské Lázně , se sídlem: Hlavní třída 259/112, 353 01 Mariánské
Lázně, IČ: 720 65 427, jako budoucím oprávněným za těchto podmínek:
1. Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem, zpracovaným na náklady
budoucího oprávněného.
2. Nejpozději do 30ti dnů od kolaudačního souhlasu ( kolaudačního rozhodnutí, případně
oznámení o užívání stavby), resp. od dokončení stavby, požádá písemně budoucí
oprávněný o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.
3. Služebnost bude zřízena úplatně na náklady oprávněného s tím, že jeho cena bude
stanovena ve smyslu zák. č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a navýšena o
režijní náklady a DPH v zákonné výši.
4. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.
5. Služebnost bude realizována dle „ Technických podmínek pro výkopové práce a uložení
inženýrských sítí v místních komunikacích“ stanovených společností Technický a
dopravní servis , s.r.o.Mariánské Lázně, které budou nedílnou součástí této smlouvy.
6. Oprávněný ze služebnosti bude povinen každý vstup na nemovitosti města např. za
účelem opravy, údržby nebo rekonstrukce odvodňovací drenáže bezzprostředně oznámit a
současně dodržet „ Technické podmínky“.
Účel: v rámci stavby : „ Stavební úpravy izolace suterénního zdiva bytového domu Mariánské
Lázně Hlavní třída st.p.č. 259/1, č.p. 259/12“
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 3
Název:
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dešťové kanalizace, drenážního potrubí a
vsakovacího objektu -st.p.č. 344/2 k.ú. Mar. Lázně - dům č.p. 349 Hlavní ul.
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti práva
uložení, provozu a údržby dešťové kanalizace, drenážního potrubí a vsakovací jímky do části
stavební parcely č. 344/2 - zastavěná plocha a nádvoří , jejíž celková výměra je159 m2
v katastrálním území a obci Mariánské Lázně, mezi Městem Mariánské Lázně jako budoucím
povinným a Společenstvím vlastníků pro dům Hlavní 349, Mariánské Lázně se sídlem: Hlavní
třída 349/108, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 720 54 999, jako budoucím oprávněným za těchto
podmínek:
7. Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem, zpracovaným na náklady
budoucího oprávněného.
8. Nejpozději do 30ti dnů od kolaudačního souhlasu ( kolaudačního rozhodnutí, případně
oznámení o užívání stavby), resp. od dokončení stavby, požádá písemně budoucí
oprávněný o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.
9. Služebnost bude zřízena úplatně na náklady oprávněného s tím, že jeho cena bude
stanovena ve smyslu zák. č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a navýšena o
režijní náklady a DPH v zákonné výši.

10. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.
11. Služebnost bude realizována dle „ Technických podmínek pro výkopové práce a uložení
inženýrských sítí v místních komunikacích“ stanovených společností Technický a
dopravní servis , s.r.o.Mariánské Lázně, které budou nedílnou součástí této smlouvy.
12. Oprávněný ze služebnosti bude povinen každý vstup na nemovitosti města např. za
účelem opravy, údržby nebo rekonstrukce drenážního potrubí, dešťové kanalizace a
vsakovací jímky bezprostředně oznámit a současně dodržet „ Technické podmínky“.
Účel: v rámci stavby : „ Stavební úpravy – odvlhčení objektu Hlavní 349, Mariánské Lázně,
stavební parcela č. 344/1, kat. území Mariánské Lázně“.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 4
Název:
Příspěvek na činnost mobilního hospice - Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
Usnesení:
1. Rada města souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku na podporu činnosti
organizace Hospic Sv. Jiří, o.p.s. se sídlem: Svobody 520/3, Cheb, IČO 22729909 ve
výši: 10.000,-Kč
2. Rada města souhlasí s rozpočtovým opatřením souvisejícím s výše uvedeným.
4371

5229 - 10.000,-Kč Poskytování příspěvků na činnost

4359

5221 + 10.000,-Kč Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 5
Název:
Zpráva o hospodaření s prostředky účelových fondů města M. Lázně za rok 2016
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření s prostředky účelových fondů města Mariánské
Lázně (Fond kultury, Fond cestovního ruchu, Fond sportu, Fond zeleně, Fond obnovy památných
míst, Fond pro řízení krizových situací) za rok 2016.

Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 6
Název:
Kulturní akce v roce 2017
Usnesení:
Rada města ukládá odboru LCR objednat zajištění níže uvedených akcí u společnosti KIS ML, s.
r. o., Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 25208438, financování z položky „Kulturní akce
(FCR)“.
• Oslavy osvobození
05.05.2017
42 000,00 Kč vč. DPH
• Kapsa plná pohádek
10.07.-23.07.2017
70 000,00 Kč vč. DPH
• Den vzniku samostatného
Československého státu
25.10.-26.10.2017
80 000,00 Kč vč. DPH
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Bc. Kafka)
Tisk č. 7
Název:
Fármářské trhy v roce 2017
Usnesení:
Rada města souhlasí s umožněním konání farmářských trhů v Mariánských Lázních se
společností Trhy Aleš, spol. s.r.o., IČ: 04487524 se sídlem Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň –
Litice v následujících termínech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11. 3.
25. 3.
8. 4.
22. 4.
6. 5.
20. 5.
3. 6.
17. 6.
1. 7.
15. 7.
29. 7.
12. 8.
26. 8.
9. 9.
23. 9.
7. 10.

•
•
•

21. 10.
4. 11.
18. 11.

Trhy se budou konat v letošním roce opět každou sudou sobotu.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 8
Název:
Busta Petra Hapky- navýšení ceny
Usnesení:
Rada města akceptuje žádost sochaře Alberta Králíčka, se sídlem Masarykovo náměstí 7, Nová
Paka, 50901, IČO 04329741 a souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo č.304/16 ohledně
navýšení částky za zhotovení busty Petra Hapky v souladu s přílohou uvedené v materiálu.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 1 (Ing. arch. Franta)
Zdrželo se: 0
Tisk č. 9
Název:
„Informační středisko minerální prameny Slavkovského lesa“
Usnesení:
Rada města pověřuje starostu města jednáním se společností Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
ve věci možnosti využití kolonády Ferdinandova pramene a pavilonu Rudolfova pramene pro
společný projekt "Informační středisko minerální prameny Slavkovského lesa".

Diskuzní příspěvky:
Pan Horáček (CHKO Slavkovský les) : ,,Je to pokus využití operačního programu pro životní
prostředí.“
Bc. Kafka: ,,Průběžně informovat radní o vývoji.“
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 10

Název:
Podání žádosti o dotaci – projekt „Rekonstrukce školních dílen na ZŠ Úšovice v Mariánských
Lázních“ - navýšení rozpočtu projektu
Usnesení:
Rada města souhlasí s navýšením rozpočtu projektu „Rekonstrukce školních dílen na ZŠ Úšovice
v Mariánských Lázních“ z Integrovaného regionálního operačního programu a zároveň
doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, dle důvodové zprávy.
Diskuzní příspěvky:
IaD nedostatek informací, podat bližší vysvětlení.
ODLOŽENO
Tisk č. 11
Název:
Rezignace 2.místostarosty Ing. arch. Franty - správní rada ZSO
Usnesení:
Rada města s účinností od 31. 1. 2017 bere na vědomí rezignaci člena správní rady Ing. arch.
Vojtěcha Franty,
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 12
Název:
Jmenování starosty Ing. Třešňáka - správní rada ZSO
Usnesení:
Rada města s účinností od 31. 1. 2017 jmenuje členem správní rady Ing. Petra Třešňáka,
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 13
Název:
Projekt k domu Chopin
Usnesení:
Rada města bere na vědomí předložení projektu domu Chopin odborem IaD.

Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 14
Název:
Televizní mediální služby
Usnesení:
Rada města schvaluje čerpání Fondu cestovního ruchu dle kompetencí schválených usnesením
zastupitelstva města č. ZM/405/16 ve výši 100,0 tis. Kč
na položku rozpočtu objednávky médií a schvaluje s tím související rozpočtové opatření :
8115 209
3341 5169 216

+ 100,0 tis. Kč čerpání FCR
+ 100,0 tis. Kč objednávky médií (FCR)

Rada města ukládá odboru IaD zpracovat související výběrové řízení na televizní mediální služby
ve standardu DVB-T hrazené z této položky.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 15
Název:
DSO Mariánskolázeňsko
Usnesení:
Rada města bere na vědomí informaci o jednání s DSO Mariánskolázeňsko a ukládá starostovi
města předložit návrh dalšího postupu do příští RM, eventuelně předložit do ZM.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 16
Název:
Parkovací plochy před supermarketem Kaufland
Usnesení:
Rada města ukládá odboru IaD a odboru Majetku o prověření závazků a břemen vyplývajících ze
smluv ve věci parkovací plochy před supermarketem Kaufland a informovat o tom RM do 14. 2.
2017.

Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

odchod Bc. Kafka v 11.20 hodin

Na radě města bylo přítomno 5 radních, omluven Ing. arch. Míka a stálý přísedící Mgr. Janoch.
Hostem byli pan Horáček (CHKO Slavkovský les), pan Javůrek (TDS, s.r.o.), Tobrman a Němec.

Valná hromada TDS, s.r.o. (10.30-11.30 hodin) + přizvána dozorčí rada TDS, s.r.o.

Ing. Petr Třešňák
starosta

PhDr. Luděk Nosek
1.místostarosta

