
Město Pec pod Sněžkou 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
 

 

USNESENÍ 

z 18. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. června 2017 ve 14.30 hodin 

v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 

Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk Virt, Ivan Balcar, Jaroslava Dostálková, 

                  Walter Hofer, Tomáš Kučera, Zdeněk Vrtala, Petr Hais 

 

Omluven: Vratislav Říha 

 

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Tomáš Kučera a Ivan 

Balcar, ověřovateli zápisu schváleni Jaroslava Dostálková a Walter Hofer. 

 

Program:   

 

1) Nakládání s majetkem města 

2) Různé 

3) Rozpočtové opatření č. 2/2017 

4) Diskuse 

 

 

I. zastupitelstvo města schvaluje:  

 

1) Vyhlášení výběrového řízení a obsah zadávací dokumentace k veřejné zakázce na 

dodavatele stavby „Naučná stezka Pecka – Herní krajina Portášky“ ve znění, jež je přílohou 

tohoto usnesení. 

 

PRO: 8               PROTI: 0                               ZDRŽEL SE: 0 

 

 

2) Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro výběrové řízení na dodavatele stavby 

„Naučná stezka Pecka – Herní krajina Portášky“ v tomto složení: Ivan Balcar (náhradník 

Alan Tomášek), Zdeněk Virt (náhradník Walter Hofer), Petr Hais (náhradník Tadeáš 

Hlinka), Tomáš Kučera (náhradník Jaroslava Dostálková) a Jiří Čepelka (náhradník Zdeněk 

Vrtala). 

 

PRO: 8               PROTI: 0                               ZDRŽEL SE: 0 

 

 

3) Výsledky veřejné zakázky malého rozsahu – výběrového řízení na zakázku „Zastřešení 

parkovacích stání v areálu hasičské zbrojnice ve Velké Úpě“ realizované v rámci projektu 

„Zastřešení stanice HZS Pec pod Sněžkou – Velká Úpa“, registr. č. projektu: 

CZ.06.1.23/0.0/0/16_055/0002876 (IROP) s tím, že vítězem zakázky se s nabídkovou cenou 

1.147.000,- Kč bez DPH a dobou realizace stavby 90 dnů stává společnost KONSTRUKT 

s.r.o., IČ: 275 19 911. Zastupitelstvo města se ztotožňuje s návrhem hodnotící komise této 

zakázky dle výsledků jejího jednání, které se konalo dne 23.6.2017, schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. 

 

PRO: 8               PROTI: 0                               ZDRŽEL SE: 0 

 



4) Výsledky veřejné zakázky malého rozsahu – výběrového řízení na zakázku „Revitalizace 

dětského hřiště v Peci pod Sněžkou – oprava herních prvků“ realizované v rámci projektu 

„Revitalizace dětského hřiště v Peci pod Sněžkou“, registr. č. projektu: 117D815006478 

(Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017, MMR ČR) s tím, že vítězem zakázky se s 

nabídkovou cenou 197.627,- Kč bez DPH stává společnost B plus P s.r.o., IČ: 252 97 015. 

Zastupitelstvo města se ztotožňuje s návrhem starosty dle výsledků poptávkového řízení, 

které bylo vyhodnoceno ke dni 23.6.2017, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem 

výběrového řízení a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. 

 

PRO: 8               PROTI: 0                               ZDRŽEL SE: 0 

 

 

5) Výsledky veřejné zakázky malého rozsahu – výběrového řízení na zakázku „Revitalizace 

dětského hřiště v Peci pod Sněžkou – outdoorové fitness prvky“ realizované v rámci 

projektu „Revitalizace dětského hřiště v Peci pod Sněžkou“, registr. č. projektu: 

117D815006478 (Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017, MMR ČR) s tím, že vítězem 

zakázky se s nabídkovou cenou 62.760,- Kč bez DPH stává společnost COLMEX s.r.o., IČ: 

290 37 221. Zastupitelstvo města se ztotožňuje s návrhem starosty dle výsledků 

poptávkového řízení, které bylo vyhodnoceno ke dni 23.6.2017, schvaluje uzavření smlouvy 

o dílo s vítězem výběrového řízení a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. 

 

PRO: 8               PROTI: 0                               ZDRŽEL SE: 0 

 

 

6) Rozpočtové opatření č. 2/2017 spočívající v úpravě rozpočtu na rok 2017 v tomto 

složení: příjmy se zvyšují (+) o 3.572.000,-- Kč na 64.801.500,-- Kč 

        výdaje se zvyšují (+) o 2.729.000,-- Kč na 67.574.000,-- Kč 

                    saldo příjmů a výdajů se snižuje (+) o 843.000,-- Kč na -5.975.500,-- Kč 

  

PRO: 8               PROTI: 0                               ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                    Alan Tomášek                                                              Ing. Zdeněk Virt 

                    starosta města                                                             místostarosta města 

 


