Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z 30. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.12.2013 ve
14.30 hodin v budově bývalé základní školy ve Velké Úpě, čp. 236
Přítomni: Alan Tomášek, Blanka Sochorová, Zdeněk Virt, Vratislav Říha, Eva Lorencová,
Jiří Zmatlík, Jaroslava Dostálková, Petr Hais, Luboš Brát
Omluveni: Luboš Brát
Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Petr Hais a
Zdeněk Virt, ověřovateli zápisu schváleni pánové Vratislav Říha a Jiří Zmatlík.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Rozpočtové opatření č. 4/2013
Rozpočet města na rok 2014
Nakládání s majetkem města
Různé
Diskuse

I. zastupitelstvo města schvaluje:
1) Rozpočtové opatření č. 4/2013 spočívající v úpravě rozpočtu na rok 2013 v tomto složení:
příjmy se zvyšují (+) o 57.793.750,-- Kč na 141.025.840,-- Kč
výdaje se snižují (-) o 42.787.000,-- Kč na 248.173.400,-- Kč
přijaté půjčky se snižují (-) o 39.000.000,- Kč na 229.000.000,- Kč
splátky úvěru se zvyšují (+) o 55.757.000,- Kč na 107.582.000,- Kč
saldo příjmů a výdajů se zvyšuje (+) o 5.823.750,-- Kč na 14.270.440,-- Kč
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Rozpočet města Pece pod Sněžkou na rok 2014 v této podobě:
celkové příjmy
23.661.000,-- Kč
celkové výdaje 172.057.000,-- Kč
přijaté půjčky 150.590.000,-- Kč
saldo
2.194.000,-- Kč
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Koupi pozemku p.č. 651/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 281 m2 v k.ú. Pec
pod Sněžkou od pana Michala Mrvíka za cenu 50,-- Kč/m2.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Zatížení částí pozemků p.č. 136/1 a 136/2 – oba ostatní plocha, manipulační plocha a p.č.
866 – ostatní plocha, jiná plocha, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou, věcným břemenem
umístění a užívání stavby „Čerpací stanice a trubní a kabelové rozvody přívodního řadu
zasněžovacího systému“ (jímání užitkové vody na soutoku Vlčího a Zeleného potoka a
přívodní potrubí) a práva vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav a likvidace
stavby ve prospěch vlastníka budovy bez čp./če. na pozemku st.p.č. 571 v k.ú. Pec pod
Sněžkou. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 18.150,-- Kč vč.
DPH na dobu určitou do 30.9.2032.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) Vzdání se využití předkupního práva k pozemku p.p.č. 178/9 – TTP v k.ú. Pec pod Sněžkou
pro případ, že dosavadní vlastník pozemku společnost GERAMTIN s.r.o. převede tento
pozemek třetí osobě za původní kupní cenu či cenu vyšší. Předkupní právo ve prospěch
města Pece pod Sněžkou zůstane v katastru nemovitostí zapsáno.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Výsledky veřejné zakázky – výběrového řízení v rámci akce „Zajištění provozu sběrného
dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě“ na roky 2014 a 2015 s tím, že vítězem zakázky se
s celkovou nabídkovou cenou 940.760,-- Kč bez DPH stává TRANSPORT TRUTNOV
s.r.o., IČ: 62063588. Zastupitelstvo města se ztotožňuje s návrhem hodnotící komise této
zakázky dle výsledků jejího jednání, které se konalo dne 6.12.2013, schvaluje uzavření
Smlouvy o provozování sběrného dvora s vítězem výběrového řízení a pověřuje starostu
města k jejímu podpisu.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7) Uzavření komisionářské smlouvy na dobu neurčitou se společností Lanová dráha Sněžka,
a.s., IČ: 25266608, za účelem detailní úpravy vzájemných vztahů týkajících se provozu,
správy a údržby lanové dráhy na Sněžku, ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8) Zařazení Města Pece pod Sněžkou do působnosti Místní akční skupiny Krkonoše, o.s. na
programovací období 2014 až 2020.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

II. zastupitelstvo města rozhoduje:
9) O vyloučení uchazeče EVENTREND PRAGUE s.r.o., Marešova 643/6, 198 00 Praha 9, IČ:
24241962, z řízení pro uzavření koncesní smlouvy malého rozsahu (nejedná se o koncesní
řízení dle koncesního zákona) s názvem: Výběr provozovatele hostinských služeb v rámci
projektu: "Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku". Zastupitelstvo města se ztotožňuje s
návrhem komise pro otevírání obálek ustanovené pro toto řízení dle výsledků jejího jednání,
které se konalo dne 9.12.2013.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

III. zastupitelstvo města schvaluje:
10) Výsledky řízení pro uzavření koncesní smlouvy malého rozsahu (nejedná se o koncesní
řízení dle koncesního zákona) s názvem: Výběr provozovatele hostinských služeb v rámci
projektu: "Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku" s tím, že vítězem řízení s celkovým
nabídnutým nájemným ve výši 1.800.000,-- Kč bez DPH se stává společnost SUPER
SPORT spol. s r.o., Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4, IČ: 64582698. Zastupitelstvo
města se ztotožňuje s návrhem hodnotící komise ustanovené pro toto řízení dle výsledků
jejího jednání, které se konalo dne 16.12.2013, schvaluje uzavření Provozní smlouvy o
provozování hostinských služeb v rámci projektu: "Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku" a
pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
PRO: 8

PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta města

ZDRŽEL SE: 0

Ing. Zdeněk Virt
místostarosta města

