
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENI
z 26. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.6.2018 ve 14.30 hodi-n
v polyfunkčním domě ve Velké Úpé, čp.236

Přítomni: Alan Tomášeko Zdeněk Virto Jaroslava Dostálková, rvan Balcaro Petr Hais,
Zdeněk Vrtala, Vratislav Říha, Walter Hofer

Omluveni: Tomáš Kučera

Záryísem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Zdenék Vrtala a Petr
Hais, ověřovateli zápísl schváleni Vratislav Říha a Ivan Balcar

Program:

Nakládání s majetkem města
Ruzné
Diskuse

zastupitelstvo města schvaluj e:

1)

2)
3)

1) Prodej částí pozemků p.č. 855/1, 864lI a866 -vše TTP o celkové qýměře cca 153 m2 v k.ú.
Velká Úpa II paní Ivetě Švandové zacenu50,-- Kč/m2

PRO: 8 PROTI:0 ZDP(ŽIJL SE:0

2) Prodej částí pozemků p.ě. 96913 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 950n - TTP o
celkové výměře cca 1308 m2 v k.ú. Velká Úpa II paní Mgr. Ivaně Ewingové za cenu 50,--
KČlm2 za část p.p.č. 96913 aza cenu 544,50 Kč vč. DPH zapnmích 1OOO m2 části p.p.č.
950n, zbylých cca 279 m2 tohoto pozemku za cenu 60,50 Kělmz vč. DPH. K prodávané
Části pozemku p.č. 950/1 o výměře cca 1279 m2 bude ve prospěch Města Pece pod Sněžkou
zřízeno dvacetileté věcné předkupní právo,

PRO:8 PROTI:0 ZDRZFI SE:0

3) Omezení užívéní části pozemku p.č. 595 - ostatrrí plocha, 'ostatní komunikace v k.ú. Velká
Upa I ve prospěch manželů Romany a Martina Bartošových, investorů stavby ve smyslu
strpění Časově neomezeného přesahu požarné nebezpečného prostoru novostavby objektu
obČerstvení na st.p.č. 315 na část předmětného pozemku bez záryisu tohoto omezení do KN.
Omezení uŽÍvání nemovitosti bude zpoplatněno jednoúnovou částkou ve výši 3.630,-- Kč
vč. DPH.

PRO:8 PROTI:0 ZDF(ŽEL SE:0



4) Omezení užívání části pozemku p.č, 65115 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec
pod Sněžkou ve prospěch pana Tomáše Kučery, investora stavby ve smyslu strpění časově
neomezeného uložení a provozování plynovodní přípojky pro pliánovanou novostavbu RD
na p.p.č. 75 na části předmětného pozemku bez zápísu tohoto omezení do KN. Omezení
užívání nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 6,050,-- Kč vč. DPH.

PRO: 8 PROTI:0 ZDF(ŽEL SE:0

5) Výsledky veřejné zakazky - zadávacího řizení na dodavatele stavby ve veřejné zakázce s
názvem,,Doprararí terminál Pec pod Sněžkou", zadané v oteťeném nadlimitním řízení dle §
55 zákona ě. 13412016 Sb., o zadávéní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon'o), s tím, že vybtaným dodavatelem se s celkovou nabídkovou cenou
167.689.424,-- Kč bez DPH stává ,,Společnost terminál Pec", jejímiž společníky jsou
společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, (správce společnosti) a BAK
stavební společnost, a.s., IČ: 28402758. Zasfupitelstvo města se žotožňuje se závěrem
hodnotící komise této zakazky dle výsledků jejího jednání, které se konalo dne 13.6.2018 a
schvaluje uzavřeni smlouqr o dílo s vybrarrým dodavatelem, a to za podmínky předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci dodavatele a dalších dokladů
vyhtazených zadavatelem dle § 104 zákonajako podmínka uzavŤení smlour,y, a pověřuje
starosfu města k jejímu podpisu.

PRO:8 PROTI:0 ZDP(ŽF,L SE:0

6) V působnosti valné hromady společnosti Lanová drráha Sněžka, a.s., IČ: 25266608, qfroční
zprávu společnosti za rok 2017 vč. účetní závěrky společnosti za rck 2017, zprávu
představenstva společnosti za rok 2077, zptál,u dozorčí rady společnosti a hospodářský
v}sledek společnosti a jeho vypořádani za rok 2017 ve znění, jež jsou přílohou tohoto
usnesení.

PRO:8 PROTI:0 ZDRŽn,L SE:0

7) Uzavření dodatku ě. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2.I0.2018 se společností Gardenline s.r.o.,
IC: 27263827, na realízaci zakázky ,,Naučná stezka Pecka - herní krajina Portášky"
v rozsahu důvodové zprávy, jež je přílohou tohoto ushesení. Dodatek ě. 2 sjednává dohodu
dodavatele a objednatele o změnách technického řešení díla, související změnu ceny a
změnu termínu dokončení do 20.7.2018,

PRO:8 PROTI:0 ZDP(ŽEL SE:0

Alan Tomášek
starosta města

Ing. Zdenék Virt
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