Město Pec pod Sněžkou

ZASTUPITELSTVO MESTA
USNESENÍ
z 28. veřejného zaseďání zastupitelstva města konaného
v polyfunkčním domě ve Velké Úpé, ěp.236.

dne 8.8.2018 ve 14.30

hodi*,r

Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk Virt, Jaroslava Dostálková, Ivan Balcaro Walter Hofer,
Tomáš kučera
Omluveni: ZdenékVrtala, Vratislav Říha, Petr Hais
Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Tomáš Kučera a
Walter Hofer, ověřovateli zápisu schváleni Jaroslava Dostílková a Ivan Balcar.

Program:
1)

2)
3)

Nakládrání s majetkem města
Různé
Diskuse

zastupitelstvo města schvaluje:

1)
'

Omezení užíváníčástípozemků p.ě. 5lI, I3lI3,79917, 87012 - vše ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.č. 478122 - ostatní plocha, manipulačníplocha a p.č. 64416 - ostatní plocha,
silnice, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou, ve prospěch společnosti Kubík Energo, s.r.o.
investora stavby ve smyslu strpění ěasově neomezeného uloženía provozování elektro NN
kabelového vedení pro plánovanou novostavbu BD Na kurtech vPeci pod Sněžkou na
částech předmětných pozemků bez záryisu tohoto ,omezení do KN. Omezení užíváni
nemovitostí bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve r1ýši 6.050,-- Kč vč. DPH za jeden
dotčený pozemek.
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2)
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Zatižení částípozemků p.ě. 96313 - ostatní plocha, jiná plocha, p.č, 96315 - lesní pozemek a
p.ě. 96913 - ostatní plocha, ostatní komunikace, všech Ý k.ú. Velká Úpa II věcným
břemenem uloženía provozování přípojky elektro NN kabelu realizované v souvislosti
s výstavbou doprarmího terminálu ve prospěch společnostíČEZ Distribuce, a.s., budoucího
provozovatele této přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno zajednorázovou úhradu ve výši
6.050,-- Kč vč. DPH za jeden dotčený pozemek na dobu neurčitou.
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3)

Zatížentčástípozemků p.č. 95413 - TTP, p.č. 963lt a 96313 - oba ostatní plocha, jiná
plocha, všech v k.ú. Velká Úpa II věcným břemenem uloženía provozovani pretoZt<y
elekíro NN a VN kabelů realizované v souvislosti s výstavbou doprarmího terminálu ve
prospěch společnosti ČBZ aistribuce, a.s., budoucího provo zovatelé této přeložky. Věcné
břemeno bude ňízeno za jednoránovou úhradu ve výši 6.050,-- Kč vč. DPH za jeden
dotčený pozemek na dobu neurčitou.

PRO:6

4)

ZDRŽEL SE:0

- zadávaciho řízenína dodavatele stavby ve veřejné zakázce s
názvem ,,Zména řešení odkanalizování toalet - horní stanice lanové drety na Sněžku'o s tím,
že l,rybraným dodavatelem se s celkovou nabídkovou cenou 2.675,000,-- Kč bez DPH stává
společnost PROVOTECH s.r.o., IČ 28722728, Zastupitelstvo města se žotožňujese
závěrem hodnotícíkomise této zakázky dle výsledků jejího jednrání, které se konalo dne
16.7 .2018 a schvaluje uzavŤení smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem a pověřuje starostu
města k jejímu podpisu.
Výsledky veřejné zakázky
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UzavŤení dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 20.3.20t2 uzavřené
s Komerčníbankou, a.s. ve znéni, jež je přílohou tohoto usnesení.
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Alan Tomášek

Ing. Zdeněk

starosta města

místostarosta
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