
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MESTA

USNESENÍ
z|8. zasedánízastupitelstva města konaného dne 25.1,1,.2020 ve 14.30 hodin

v polyfunkčním domě ve Velkó Úpě, čp.236.

Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk Virto Petr Hais, Jaroslav Dudeko FrantiŠek Vamberao
Ivan Balcarn Vratislav Říha

Omluveni: František Vaněk, Tomáš Novák

Zápísempověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Vratislav Říha a Ivan
Balcar, ověřovateli zápísu schváleni Jaroslav Dudek aZdenékYirt.

Program:

1) Rozpočtové opatřeni č.912020
2) Nakládání s majetkem města
3) Růmé
4) Diskuse

I. zastupitelstvo města schvaluje:

1) Rozpočtové opatření č.912020 spočívající v úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
2020 v tomto složení:

příjmy se zvyšují (+) o2.194.000,-- Kč na 91.562.820,-- Kč
v}daje se snižují () o 8.982.000,-- Kč na 190.151.340,-- Kč

saldo příjmů a ýdajů se snižuje C) o 11.176.000,-- Kč na + 870.520,-- Kč

PRO: 7 PROTI: 0 ZDP(ŽELSE:0

2) Omezení užívání části pozemku p.ě. 66212 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec
pod Sněžkou u" p.o.pě"h paní Aleny Novotné a RNDr. Nikol Novotné, Ph.D., investoru
stavby ve smyslu strpění časově neomezeného přesahu požarné nebezpečného prostoru
stavby ,,Rodinný dům na st.p.č. 288 v k.ú. Pec pod Sněžkou" na část předmětného pozemku
bez zápísu tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti bude zpoplatněno
jednorazovou částkou ve výši 3.630,-- Kč vč. DPH.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDF(ŽF,L SE:0

3) Prodej části pozemku p.č. 1095/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa II o

rnýměře 85 m2 společnosti VUPA s.r.o. za cenu 50,-- KčlŇ.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽF,L SE:0

4) Koupi pozemků st.p.č. 106lI - zastavéná plocha a náďvoří, jehož součástí je stavba -
budova ěp. I32, objekt bydlení, a pozemků p.č. 76117 a p.č. 76213 - oba ostatní.plocha,
ostatní komunikace, o celkové výměře 1850 m2, všech vk.ú. Velká Úpa II, od společnosti



3T Group Úpa s.r.o. za cenu 20.000.000,-- Kč. Kupní cena bude uhtazena ve třech
bezúročných splátkách ve qýších 8.000.000,-- Kč, 6.000.000,-- Kč a 6.000.000,-- Kč s tím,
že první splátka bude uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, druhá zarok aířetí za
dva roky od podpisu kupní smlouvy a nedoplatek kupní ceny ve výši 12.000.000,-- Kč bude
ve prospěch prodávající zajištěn zástavnim právem zíízeným ke všem kupovaným
pozemkům.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDF(ŽF,LSE:0

5) Výsledky veřejné zakázky s názvem ,,Provozování parkovacího systému ve městě Pec pod
Sněžkou" s tím, že vybrartým dodavatelem zakévky se stává společnost O.K. Služby Praha
s.r.o., IČ: 25060040, která předložila ekonomicky nejýhodnější nabídku. Hodnocené
parametry znabidky lybraného dodavatele: 1. Sazba odměny (váha85 %): I9,5 oÁ,2. Cena
za doďávky prvků parkovacího systému (celkem) v Kč bez DPH (vaha 5 %):2.910.000,--
Kč, 3. Novost prvků parkovacího systému (váha 5 %): ANO, 4. Doba dodávek prvků
parkovacího systému (váha 5 %): 25 ýdnn. Zastupitelstvo města se áotožňuje se závěrem
hodnotící komise této zakávky dle qýsledků jejího jednání, kíeré se konalo dne 30.10.2020,
schvaluje uzavíení příslušné smlouvy vybraným dodavatelem za podmínky, že vybrartý
dodavatel splni zadávacími podmínkami stanovené podmínky pro uzavření smlouvy a
pověřuje starostu města k jejímu podpisu.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽF,LSE:0

6) Uzavřertí dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování hostins§ých služeb v horní a dolní
stanici lanové dráhy na Sněžku ze dne 22.12.2016 se společností EVENTREND
PRAGUE s.r.o., IČ 24241962, ve zněni, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRžF,L SE:0

1) Uzavření Smlouvy o zajištění provozu stavby roáledny na Braunově vrchu se společností
MEGA PLUS s.r.o., IČ 64793281, ve znéní, jež jepřílohou tohoto usnesení.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDP.ŽF,L SE:0

8) IJzavíení smlouvy o spolupráci se společností MEGA PLUS s.r.o., IČ:64793281, ve znění,
jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDP.žELSE:0

9) Podání projektové žádosti záméru,,Rekonstrukce tělocvičny Základní školy a mateřské
školy Pec pod Sněžkou" do DT 117d821OB - Podpora obnovy sportovní infrastruktury,
Podpora rozvoje regionů 202I.

PRO: 7 PROTI: 0
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Alan Tomášek
starosta města

ZDF(ŽELSE:0
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