Město Pec pod Sněžkou

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENI
z

19. veřejného zaseďátú zastupitelstva města konaného dne 2.8.2017
v polyfunkčním domě ve Velké Upě, čp. 236

ve

14.30 hodin

přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk Virt, Ivan Balcar, Jaroslava Dostálkován TomáŠ KuČera
ZdeněkVrtalao Petr Hais, Vratislav Ríha
Omluveni:'Walter Hofer
Zápísem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Zdenék Yrtala a
Vrátislav Říha, ověřovateli zápísu schváleni Tomáš Kučera a Ivan Balcar.

Progtam:
1)

2)
3)

L
1)

Nakládaní s majetkem města
Různé
Diskuse

zastupitelstvo města schvaluje:
Směnu pozemku p.č.43213 -'ostatní plocha, neplodná pŮda vk.ú. Pec pod SněŽkou o
výměře,losr m2 _ nabyvatel ČR - Správa KRNAP, za pozemek p.č. 95413 - TTP v k.Ú.
Velká Úpa II o výměře 1074 ftÝ - nabyvatel Město Pec pod Sněžkou. Vzhledem k nestejné
hodnotě směňovaných pozemků bude rozdíl v hodnotě směňovaných pozemkŮ ze strarty
města Čn_ Správě rnNnP doplacen a to ve qýši rozdílu cen směňovaných pozemkŮ
zjištěných dle znaleckých posudků, kíerédosud nebyly vyhotoveny.

PRO:8

2)

PROTI:0

ZDRŽF'L SE:0

Yzdaní se lyrržitípředkupního práva a jelro výmaz z KN k ěásti pozemku p.ě.255lI - TTP
v k.ú. Pec pod Sněžkou o qiměře 772 Ň (v rozsahu GP č. 1317-22912016) pro pŤipad, že
stávající vlastrúk tohoto pozemku, pan Martin Kobr, převede tuto Část pozemku CR Správě KRNAP. Po nabýí vlastnického ptáva k části pozemku p.č.25517 - ostatní plocha,
nóplodná půda v k.ú. Pec pod Sněžkou o výměře 772 m2 (v rozsahu GP č. l3l7-22912016)
panem Martinem Kobrem bude tato část pozemku zatíženave prospěch Města Pec Pod
Sněžkou předkupním právem na dobu určitou ďo 28.6.2026.

PRO:8

PROTI:0

ZDP(ŽF,LSE:0

3)

Yzdáni se zástavního práva a jeho výmaz z KN k části pozemku p.č. 255ll - TTP v k.Ú. Pec
pod Sněžkou o výměře 772 Ň (v rozsahu GP č. 1317-22912016) pro přípa$ že stávající
vlastník tohoto pozemku, pan Martin Kobr, převede tuto část pozemku CR - Správě
KRNAp. Po nabyí vlastnického ptávak části pozemku p.ě.25517 - ostatní plocha, neplodná
půda v k.ú. Pec pod Sněžkou o výměíe 772 m2 (v rozsahu GP č. l3I7 -2291201 6) panem
Martinem Kobrem bude tato část pozemku zatíženave prospěch Města Pec pod SněŽkou
zásávlúm právem zajišťujícímaktuální qiši nedoplatku zajím loni kupované pozemky,
nebude-li kupní cenazapozemky vhrazenave formě mimořádné splátky v plné qýŠi.

PRO:

4)

PROTI:

0

ZDRŽFISE:0

Zménlpodmínek vyhlášeného rnýběrového íízenía obsahu zadávaci dokumentace k veřejné
zakázce na dodavatele stavby ,Naučná stezka Pecka - Herní krajina Portášky" ve znénÍ,jeŽ
obsahuje Dodatečná informace ě. 1, která je přílohou tohoto usnesení.

PRO:

5)

8

8

PROTI:0

ZDF(žF,L SE:0

omezení lňíváníčástípozemků p.č. 1098/1 a 1100/1 - oba ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Velká Úpa II ve prospěch manželů Marcely a Petra Cvrčkových, investorŮ stavby ve
smyslu strpění časově neomezeného uloženía provozovánikanalizaění přípojky pro plánovanou
novostavbu RD na částech předmětn;ých pozemků bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení
užívánínemovitostíbude zpoplatněno jednorazovou částkou ve výši 6.050,-- Kč vč. DPFVjeden
pozemek.

PRO:8

6)

ZDRIŽF-LSE:0
na

zhotovitele zakénky,,Regenerace aleje k Emmině vyhlídce v Peci pod Sněžkou" ve zněnÍ, jež je
přílohou tohoto usnesení.

PROTI:0

ZDP(ŽF,L SE:0

Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro výběrové íízenína zhotovitele zaké.zky
,,Regenerace aleje k Emmině vyhlídce v Peci pod Sněžkouoo v tomto složení: TomáŠ KuČera
(nŇadník Petr Hais), Ivan Bálcar (náhradník Ing. Zďenék Virt) a Jiří Čepelka (náhradník
Alan Tomášek).

PRO:8

8)

0

Vyhlášení výběrového íizenía schváleni zadávací dokumentace k veřejné zakázce

PRO:8

7)

PROTI:

PROTI:0

ZDRIŽF,L SE:0

Seznam oslovených potenciálních dodavatelů na veřejnou zakázku ,,Regenerace aleje

k Emmině vyhlídce v Peci pod Sněžkou" (qýběr zhotovitele) v tomto složení:Ing. Jiří Včelák,
Ič:6718|7Ž4,Murtinliráók, IČ:60222i+á, Mi"hul Džula, IČ: 88607747,Radek Stříbmý, IČ:
7554g603,Stromy, krajina, zeleň s.r.o., IČ: O479t738 a Tomáš Bardas, IČ 6031770I.
,

PRO:8

PROTI:0

Alan Tomášek
starosta města

ZDP(žFJ- SE:0

