
1)

2)
3)

Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENI
z 20. veřejného zasedárj zastupitelstva města konaného dne 30.8.2017 ve 14.30 hodin
v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp.236

Přítomni: Alan Tomášeko Zdeněk Virt,Ivan Balcar, Jaroslava Dostálkováo TomáŠ KuČera,
Zdeněk Vrtala, Petr Hais, Walter Hofer

Omluveni: Vratislav Řha

Zápisem pověřena paní Alexandra Oťová, do návrhové komise schváleni Tomáš Kučera a Ivan
Balcar, ověřovateli zápisu schváleni Jaroslava Dostálková a Walter Hofer.

Program:

Nakládání s majetkem města
Ruzné
Diskuse

zastupitelstvo města schvaluje:

1) Prodej pozemku st.p.č. 242 - zastavénáplocha a nádvoří, o qýměře 24 Ň v k.ú. Velká Úpa I

panu Martinu Kodetovi za cenu 450,,- KólŇ.
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2) Omezení užívání částí pozemků p.č. I55ll3 a l55l49 - oba ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch společnosti Horská služba CR, o.p.s.,

investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného uložení a provozování elektrické
přípojky pro plánovanou novostavbu gnéňe na částech předmětn}ch pozemků bez zápisu
tohoto omezení do KN. Omezení uživéní nemovitostí bude zpoplatněno jednorázovou
částkou ve výši 6.050,-- Kč vč. DPř{/jeden pozemek.
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3) Vyloučení uchazeče HABAU CZ s.r.o.,|Č:26068338, z další účasti ve ýběrovémřizení na
dodavatele stavby ,,Naučná stezka Pecka - Herní krajina Portášky" z důvodu hesplnění
podmínek zadavatele ve stanoveném rozsahu a to na zákJaďě obsahu Zprávy z posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 28.8.2017 v příloze tohoto usnesení.
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4) Výsledky veřejné zakánk<y - qýběrového Ťizent na dodavatele stavby ,,Naučná stezka Pecka

- Hemí krajina Portášky" s tím, že vitézem zakžuky_se s nabídkovou cenou 34.792.641,22
Kč bez DPH stává společnost Gardenline s.r.o., IC 27263827. Zasiryitelstvo města se

ztotožřuje s návrhem hodnotící komise této zakazky dle výsledků jejího jednání, které se
konalo dne 28.8.2017, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem qýběrového řízerlt a
pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
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5) Výsledky veřejné zakáaky malého rozsahu - ýběrového řízení na zakánku,,Regenerace
aleje k Emmině vyhlídce v Peci pod Sněžkoť' s tím, že vítézem zakánky se s nabídkovou
..ror, 544.786,00.-- Kč bez DPH stává společnost RSU servis, s.r.o., IČ 27539407.
Zastupitelstvo města se ztotožňuje s náwhem hodnotící komise této zakazky dle výsledků
jejího jednrání, které se konalo dne 28.8.2017, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem
qýběrovéhořízení a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
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Alan Tomášek
starosta města


