Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542

21,

datum vyvěšení: 23. 4.20lB
datum snesení:

ozNAMENI

o záměru nakládat s

ma]

í

etkem města

V

souladu se zákonem č. 12812000 Sb. v platném znění (Obecní zřízeni) oznamujeme, že
Město Pec pod Sněžkou hodlá nakládat s následujícím majetkem:

ProdlouŽení doby 1ájmu nížeuvedených souborů pozemků ve skiareálech Pec pod
SněŽkou a Velká Úpa ve prospěch stávajících nájemců a za stávajících smluvních
Podminek. Nájemní vztah, ktery měl původně skončit 30.9.2032, bude prodloužen o
dalších25|et a bude končit 30.9.2057.
1) Nájemce

-

-

_

-

MEGA PLUS

s.r.o.:

část p.p.ě.13612 - ostatní plocha, manipulačníplocha, výměra 14 + g 6z,
část p.p,č. 155i 18 - ostatní plocha, neplodná půda, qýměra 70 + l93 m2,

p.p.Č. l55l3l - ostatní plocha, sportoviště a rekreačníplocha, qýměra 33768 + 0 m2,
p.p,č, 172ll - TTP, uýměra 558 + 0 m2,
p.p,č. 174lI - TTP, výměra4948 + 0 m2,
p.p.č. 17412 - TTP, qýměra3439 + 0 m2,
p.p.č. l78ll * TTP, výměra 5800 + 4463 m2,
p.p.č. 17813 - TTP, ýměra2l00 + 1434 m2,
p.p.č. 32615 - TTP, ýměra226 + 0 mz,
. p.p.č, 326112 - TTP, výměra 572 + 0 mz,
p.p.č. 378155 - ostatní plocha, ostatrrí komunikace, rli,měra 72 + g
^z,
p.p.č. 24113 TTP, výměra 5228 + 0 m2,

-

p.p.č. 24412 - TTP, ýměra 5270-| 2594 m2,
část p.p.ě. 690 - ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 48 + 0 m2,
p.p.č. 69812 - ostatní plocha, ostatrrí komunikace, qýměra 403 + 0 m2,
p.p.č, 913 - TTP, qýměra 6 + 0 m2,
část p.p.č.68012 - ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 206 + 0 mz,

p.č.797ll - ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 1648
p.p.č. 36613 - TTP, výměra 5979 m2,
p.p.č. 355 - TTP, qýměra 5289 m2,

+ 0 m2,

část p,p.č.378l2

p.p.č. 7l0l1

-

- ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 430 + 0 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v}íměra 290 * 62 m2,

vŠechv k.Ú. Pec pod Sněžkou, kde první údaj u výměry je plocha určená k umístěníprepravního
zařizení a sjezdové tratě a druhý údaj představuje případnou zbylou část pozemku, kdó
3Ó rieetem
nájmu péČeo pozemek (zemědělské využíti).Součet výměr činí76364 m'
7,,lyžovén1'1 8764 m2
(,,ostatní"), Celková výše nájemného na rok 2018 ěini 952.938,69 Kč.

;

2) Nájemci BOBOLIFT s.ř.o. a SKI HOF'ER s.r.o.:

-

st.p.č. 353 - zastavěná plocha a nádvoří, výměra 10 m2,
p.p.č. 55215 - TTP, výměra 1863 m2,
p.p,č. 55512 - TTP, výměra327 m2,
p.p.č.55713 - TTP, ýměra 205 m2,

-

p.p.č. 589 - ostatní ploclra, ostatní komunikace, výměra 338 m2,
p.p.č. 513lZ - TTP, výměra73 m2,
p.p.č. 113219 - ostatní plocha, ostattrí komunikace, výlněra 46 m2,
p.p"č. 595/l - TTP, výměra 2553 m2,
p.p.č. 59512 - ostatní plocha, j iná ploclra, výměra 54 t-tr2,
p.p.č. 596 - ostatrrí plocha, jiná plocha, výrněra 1 1 1 in2,
p.p.č. 736 - ostatní plocha, ostatní kotnunikace, výnrěra I22 m2,
p.p.č. 13911 - ostatlrí plocha, manipulačníplocha, výnrěra 34], m2,
p.p.č. 1094, ostatní plocha, ostatlrí komunikace, výměra J6 m2,
p.p.č. l095/l - ostatní plocha, ostatní komunikace, výrněra 30l m2,
p.p.č. 14Bl2 - ostatní ploclra, ostatní komuttikace, výměra 23 tn2,
p.p.č. 80612 * TTP, výrněra 3613 rn2,

všeclr v k.ú. Velká Úpa II. Sorrčet výrněr
55.521,62 Kč.

činíl0056

rn2.

Celková výše rlájenrrlého rra rok 201B činí

3) Nájemce SNOW team s.r.o.

-

p.p.č. 1B4l1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 23J + 0 n2,
p,p,č. 18412 * ostatttí plocha, ostatní komunikace, výměra 295 + 0 nl2,
p.p.č. 785 TTP, výměra 69l + 0m2,
p.p.č. 786 - ostatní ploclra, ostatní komutrikace, výměra 72 +

p.p.č.187 TTP, výměra 820 + 0 m2,
p.p.č. ]8912 - TTP, výrněra 1402 + 0 m2,
p,p.č. '/B9l3 - TTP, výměra l000 + 1352 n2,
část p.p.č. 1 13212 - ostatní ploclra, ostatní konrunikace,

g,rz,

výnrěra 340 + 0 m2,

všech v k.ú. Velká Úpa II, kde první údaj u výrněry je plocha určená k urrrístěrrípřepravnílro zaiízenia
sjezdové tratě a druhý údaj představuje případnor-r zbylou část pozernku, kde je úrčelernnájmu péčeo

pozemek (zemědělské vyLržití).Součet výměr činí4857
Celková výše rrájemrlélto na rok 20l 8 činí30.36l ,40 Kč.

n-r2

(,,lyžovátlí") a 1352 m2 (,,ostatní").

Aktuální znění smluv je dostupné na vyžáclání u tajemníka MěÚ Pec potl Sněžkou.
ÚČele'-l-' nájrnŮ je provozovárií lyžařskýclr areálťt, resp, firnkčníhosouboru staveb a zařízení potřebrrých
k.jeho provozll (jedná se ze.jtn. o lanové dráhy, lyžařské vleky, stavby a technologie zasněžovacích
systérnŮ, osvětlení) a ttmístěnía provoz sjezdových tratívč.jejich úpravy zin-rrrínri pásovými vozidly

Do mapových podldadŮ (po|oha a rozsah výše uvedených pozemků) |ze nahlédnout a získat
btiŽŠíinformace o nemovitostech je možnéu tajemníka MěÚ, nejlépe po předešlé telefonické
domluvě (tel. 499 896 114, 724 077 766).

Žádosti k záměru, návrlry a připornínky k záměru můžekdokoliv předkládat písemnou formou na
Městský ťrřad Peci pod Sněžkou do l 1.5.2018 do l2.00 hodin,

Alan Tomášek
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