Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z 9. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.7.2011
ve 14.30 hodin v v budově bývalé základní školy ve Velké Úpě, čp. 236
Přítomni: Alan Tomášek, Jaroslava Dostálková, Blanka Sochorová, Luboš Brát, Zdeněk
Virt, Petr Hais, Eva Lorencová, Jiří Zmatlík, Vratislav Říha
Zápisem pověřena paní Simona Hoferová, do návrhové komise schváleni Luboš Brát a
Blanka Sochorová, ověřovateli zápisu schváleni Eva Lorencová a Jaroslava Dostálková.
Program:
1) Rozpočtový výhled 2012-2014
2) Rozhodnutí zadavatele v rámci VŘ na dodavatele stavby „Rekonstrukce lanové dráhy
na Sněžku“
3) Nakládání s majetkem města
4) Různé
5) Diskuse
I.

zastupitelstvo města schvaluje:

1) Rozpočtový výhled města Pece pod Sněžkou na období let 2012 až 2014 v podobě, jak
je přílohou tohoto usnesení.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Zajištění realizace projektu „Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“ prostřednictvím
úvěrových prostředků a schvaluje zahájení výběrového řízení na poskytovatele
bankovního úvěru pro tento projekt.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky v rámci výběrového řízení na
poskytovatele bankovního úvěru k projektu „Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“
ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Přijetí dotace (na základě schválení projektu č.j. RRSV 21825/2010 ze dne 1.11.2010)
z Regionálního operačního programu NUTS II SV na spolufinancování projektu
„Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“ a zplnomocňuje tímto starostu města Pec pod
Sněžkou k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) Prodej části p.p.č. 222/4 – TTP o výměře 721 m2 v k.ú. Pec pod Sněžkou společnosti
FI Apartmány Pec, s.r.o. za cenu 520.550,-- Kč.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Prodej části p.p.č. 248 – TTP v k.ú. Pec pod Sněžkou o výměře cca 400 m2 manželům
Danuši a Vratislavu Chudkovým za cenu 50,-- Kč/m2. K uzavření kupní smlouvy
dojde po vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemku příjezdové komunikace
k budově čp. 30 v Peci pod Sněžkou.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7) Zatížení částí pozemků p.č. 1131/3 a 1131/4 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Velká Úpa II věcným břemenem uložení, provozu a vstupu za účelem údržby a
oprav kanalizační a vodovodní přípojky k plánované novostavbě RD ve prospěch
manželů Ilony a Jiřího Karlíkových, investorů stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-- Kč + DPH na dobu neurčitou.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8) Zatížení částí pozemků p.č. 670/5 – TTP, 700/2 – ostatní plocha, jiná plocha a 700/3 –
ostatní plocha, jiná plocha, všech v k.ú. Velká Úpa II věcným břemenem uložení,
provozu a vstupu za účelem údržby a oprav zemního kabelového vedení NN
k obslužnému objektu dětského hřiště ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
investora stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši
15.000,-- Kč + DPH na dobu neurčitou.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

9) Zatížení částí pozemků p.č. 595 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa
I a částí pozemků p.č. 762/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 862/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, obou v k.ú. Velká Úpa II věcným břemenem uložení,
provozu a vstupu za účelem údržby STL plynovodní přípojky a přeložky vodovodní a
kanalizační přípojky k plánované stavbě „Rekonstrukce a přístavba hotelu Budovatel“
ve prospěch společnosti Růženka Residence, s.r.o., investora stavby. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 15.000,-- Kč + DPH na dobu neurčitou.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10) Zatížení části pozemku p.č. 611 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Velká Úpa II
věcným břemenem uložení, provozu a vstupu za účelem údržby a oprav zemního
kabelového vedení NN k plánované novostavbě RD na p.p.č. 605/6 (Vítězslav Vokáč)
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., investora stavby. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč + DPH na dobu neurčitou.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

11) V působnosti valné hromady společnosti O.K. SLUŽBY s.r.o., IČ: 25261479, účetní
závěrku společnosti za rok 2010 a hospodářský výsledek společnosti a jeho
vypořádání za rok 2010 ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.
PRO: 9

PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta města

ZDRŽEL SE: 0

Ing. Zdeněk Virt
místostarosta města

