Město Pec pod §něžkou

ZASTUPITELSTVO MESTA
USNESENI
z22. zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.5.2021ve 14.30 hodin
v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236.
Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk Virto Petr Hais, Jaroslav Dudek, Ivan Balcarn Vratislav
Říha, Tomáš Novák
Omluveni: František Vaněk, F'rantišek Vambera
Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Tomáš Novák a
ZdenékVirt, ověřovateli zápisu schváleni Vratislav Říha a Jaroslav Dudek.
Program:
1) Nakládání s majetkem města

2) Různé
3) Diskuse

I.
1)

zastupitelstvo města schvaluje:

Beáplatný převod pozemků auzavíeni příslušnésmlouvy o beáplatném převodu pozemků
p.č. 76616 a 766124 - oba ostatní plocha, jiná plocha o celkové uýměře 1I9 Ň, obou v k.ú.
Velká Úpa II s Českou republikou - Úřadem pró zastupovtíní státu ve věcech majetkorných.
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2)Yzdani se věcného práva - věcného břemene uloženía provozováníkanalízačníhořadu vč.
práva vstupu a vjezdu za účelemprovádění kontroly, oprav, ýměny a likvidace
kanalizačního řadu zapsaného k pozemkům p.č. 111/8 - TTP a 872 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, oběma v k.ú. Pec pod Sněžkou, v rozsahu GP č. 721-15712003 zapodmínky, že
současný vlastník těchto pozemků uzavře novou smlouvu o ňízenl věcného břemene k jiným
částem předmětn;ých pozemků (vymezených GP č. 1495-7012021) se společností Vodovody a

kanalizace Trutnov, a.s., IČ: 60108711.
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3) Omezení užíváníčástípozemků p.ě. l3l7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 478ll a
47812 - oba ostatní plocha, manipulačníplocha a p.č. 64411 - ostatní plocha, silnice, všech v
k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.i. investora stavby ve
smyslu strpění časově neomezeného uloženía provozovtání elektro NN kabelové přípojky pro
pliánovanou novostavbu ,,Bytoqý dům Krakonošova rezidence" na st.p.č. 189 a pozemcích
okolních na částech předmětných pozemků bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení
užívánínemovitostí bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve qýši 6.050,-- Kč vč.
DPFVjeden dotěený pozemek.
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4) Vloženínepeněžitého vkladu majetku Města Pece pod Sněžkou do ztákladního kapitálu
společnosti Vodovody akanalizace Trutnov, a.s., IČ:60108711, s tím, že o qýši vkládaného
majetku bude navýšen základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a
odpovídajícípočet akcií bude předán Městu Pec pod Sněžkou.
Předmětem vkladu je soubor movitého majetku souvisejícíhos provozovtíním vodovodů a
kanalízaci v Peci pod Sněžkou. Soubor majetku je popstín a oceněn znaleckým posudkem č.
3275lt8l2021 ze dne 2. května 2021, kteý r,ypracoval Miroslav Roubec. Hodnota vkládaného
majetku dle tohoto posudku činí5.425.030,-- Kč.

Pro účelzvýšenízákladniho kapitálu společnosti Vodovody akanalizace Trutnov, a.s. bude
výše uvedená cena zaokrouhlena na celé násobky jmenovité hodno§ akcie, tj. na celé
tisícikoruny směrem doli. Zakaždých 1.000,-- Kč takto zjištěnéhodnoty vkládaného majetku
bude Městu Pec pod Sněžkou vydánajedna akcie na jméno v listinné podobě. Město Pec pod
Sněžkou listinné akcie obdržíaž po zapsiání zqýšenéhozéklaďního kapitálu společnosti
Vodovody akanalizace Trutnov, a.s. do obchodního rejstříku.
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zastupitelstvo města bere na vědomí:

5) Předloženéznění návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku parc. č. 18/1
_ TTp v k.ú. Pec pod Sněžkou o ýměře 3020 Ň (dáIe téžjen,,pozemek"), za cenu ve výši
14.077.000,-- Kč bez DPH (dále téžjen ,,Smlouva o smlouvě budoucí kupní"), jež má být
v případě schválení zastupitelstvem uzaťena mezi městem Pec pod Sněžkou a společností
Pec Resort Invest a.s., IC: 01868616 (ďáletéž jen,,budoucí kupující").
Ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní se budoucí kupujícízavazt4e vybudovat stavbu s více
účelylůíváníči soubor staveb splňujícínásledujícíparametry:
(D stavba ubytovacího zařízení§pu hotel (zejm. ve smyslu § 43 a násl. r,yhlášky
Ministerstva pro místni ronroj č.26812009 Sb. ve spojení s § 2 písm. c) 1. vyhlášky

Ministerstva pro místnírozvoj č. 501/2006 Sb.),
společně se
(iD stavbou veřejně přístupného plaveckého bazénu;
a to v určenélhůtě poté, co změna územníhoplanu města Pec pod Sněžkou qýstavbu takové
stavby či souboru staveb umožní.Závazný vzor smlouvy kupní, na jejímžzrákladě bude
pozemek po změně územníhoplánu převeden budoucímu kupujícímu, tvoří nedílnou součást
předloženého znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Dle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní by měl b;it objekt rrybudován jen na části pozemku o
předpokládané qýměře 2330 m2. V případě, že by vybudovaný objekt přesáhl dohodnutou
výměru, je kupujícízavázán doplatit městu Pec pod Sněžkou cenu pozemku (zastavěné části)
v ceně 6.900,-- Kč bez DPHzaI rď.
Část pozemku, která po vybudování objektu zůstane nezastavěná, bude městu Pec pod
Sněžkou převedena zpét zacenu 1,-- Kč bez DPH. Na této části pozemku se budoucí kupující
dle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní zároveň zavazrtje vybudovat chodníky, a to
v minimální výši investice 2.000.000,-- Kč bez DPH. Závazný vzor smlouvy kupní, na jejímž
ziktadé bude část pozemku, která po vybudování objektu zůstane nezastavěná, převedena zpět
městu Pec pod Sněžkou, tvoří nedílnou součást předloženého znění Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní. Předložené znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je zastupitelstvem města
Pec pod Sněžkou bráno na vědomí ve znéní,které je přiloženo k tomuto usnesení jako příloha

č.1.
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III. zastupitelstvo města schvaluje:
6) prodej pozemku p.č_. 18/l - TTP o aiměře 3020 fiÝ v k.ú. Pec pod Sněžkou spoleČnosti Pec
Resort Invest a.s., IČ: 01868616, z;acerru14.077.000,-- Kč bez DPH.
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7)' Koupi části pozemku p.č. 18/l - TTP o ýměře cca 690 m2 v k.ú. Pec pod SněŽlou, která po
vybudovani oUlettu zůstane nezastavéttá, Ód společnosti Pec Resort Invest a.s., IČ: 0l868616,
zacerru 1,-- Kč bez DPH.
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IV. zastupitelstvo města ukládá starostovi města:
8) Zajistit podepsaní Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, ve mění přiloženémjako přÍloha ě.
tohoto usnesení.
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9) Realizovat příslušnéprávní úkony, obsaženéve Smlouvě o smlouvě budoucí kupnÍ, zejména
uzavíerúkupních smluv ve znění d\e závazných vzorů, kíerétvoří nedílnou součást Smlouvy
o smlouvě budoucí kupní, a to ve lhůtách a za dodrženívšech podmínek v ní uvedených.
Jakékoli zmény a doplňky ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní či v kupních smlouvách
uzaviraných na jejím základé,ježnejsou ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní předvídany,
jsou vyhrazeny k roáodování zastupitelstvu města pec pod sněžkou.
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zastupitelstvo města schvaluje:

10)

Vylouěení uchazeče B.C.M. company s.r.o., IČ: 07890869, zdalši účastive ýběrovém
řizerlt na dodavatele stavby ,,Přístavba a rekonstrukce MŠ,Pec pod Sněžkouoo z dŮvodu
nesplnění podmínek zaďavate\e ve stanoveném rozsahu, a to na základé obsahu Zprfult
z posorrzení a hodnocení nabídek ze dne 12.5.202I v příloze tohoto usnesení.
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11)

Výsledky v9řejné zakáuky - ýběrového řízení na dodavatele stavby ,,Přístavba a
rekonstrukce MŠ,Pec pod Sněžkou" s tím, že vítězem zakazky se s nabídkovou cenou
6.641.529,-- Kč bez DPH stává společnost 3K stavby s.r.o., IČ: B222683. Zastupitelstvo
města, jehož členovétvoří hodnotící komisi této zakázky, schvaluje lzavíenísmlouvy o dílo
s vítězem qýběrového
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Alan Tomášek
starosta města

Íízenia pověřuje starostu města k jejímu podpisu.

