ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.6.2012
ve 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Pec pod Sněžkou, čp. 230
Přítomni: Jaroslava Dostálková, Blanka Sochorová, Luboš Brát, Jiří Zmatlík, Eva
Lorencová, Petr Hais, Vratislav Říha, Zdeněk Virt
Omluveni: Alan Tomášek
Zápisem pověřena paní Alexandra Otrová, do návrhové komise schváleni pánové Petr Hais a
Vratislav Říha, ověřovateli zápisu schváleny dámy Jaroslava Dostálková a Eva Lorencová.
Program:
1) Rozhodnutí zadavatele v rámci VŘ na dodavatele stavby „Rekonstrukce lanové dráhy na
Sněžku“
2) Rozhodnutí zadavatele v rámci VŘ na dodavatele investiční akce „Zkapacitnění sběrného
dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě“
3) Nakládání s majetkem města
4) Různé
5) Diskuse
I.

zastupitelstvo města schvaluje:
1) Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce lanové
dráhy na Sněžku“ ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Výsledky veřejné zakázky – výběrového řízení na dodavatele akce „Zkapacitnění
sběrného dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě“ (výběr dodavatele provozních
souborů) s tím, že vítězem zakázky se s celkovou nabídkovou cenou 2.748.650,-- Kč bez
DPH stává Bobcat CZ, a.s., IČ: 26212340. Zastupitelstvo města se ztotožňuje s návrhem
hodnotící komise této zakázky dle výsledků jejího jednání, které se konalo dne 11.6.2012,
schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení a pověřuje starostu města
k jejímu podpisu.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Zatížení části pozemku p.č. 1102/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa
II věcným břemenem uložení a provozování podzemního kabelu distribuční soustavy a
přístupu za účelem údržby a oprav podzemního kabelu distribuční soustavy ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, budoucího provozovatele této stavby.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč + DPH na dobu
neurčitou.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) V působnosti valné hromady společnosti O.K. SLUŽBY s.r.o., IČ: 25261479, účetní
závěrku společnosti za rok 2011 a hospodářský výsledek společnosti a jeho vypořádání za
rok 2011 ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) V působnosti valné hromady společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s., IČ: 25266608, účetní
závěrku společnosti za rok 2011, zprávu dozorčí rady společnosti a hospodářský výsledek
společnosti a jeho vypořádání za rok 2011 ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.
PRO: 8

PROTI: 0

Ing. Zdeněk Virt
1. místostarosta města

ZDRŽEL SE: 0

Petr Hais
2. místostarosta města

