Město Pec pod Sněžkou

ZASTUPITELSTVO MESTA
USNESENÍ
z

1,5.

zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.7.2020 ve 15.00 hodin
v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp.236.

:

Přítomni: Alan Tomášek, Vratislav Říha, Zdenék Virt Petr Hais, Jaros|av Dudeko Tomáš
Novák, František Vambera, Ivan Balcar
Omluveni: F'rantišek Vaněk
Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni František Vambera a
Ivan Balcar, ověřovateli zápisu schváleni Vratislav Ríha a Jaroslav Dudek.
Program:

1) Rozpočtovéopatřeni č. 612020

2) Nakládtání s majetkem
3) Různé
4) Diskuse

města

I.

zastupitelstvo města schvaluje:

1)

Rozpočtovéopatření č. 612020 spočívajícív úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
2020 v tomto složení:
příjmy se zvyšují (+) o 1 ,277.000,-- Kč na 84.840.480,-- Kč
rydaje se zvyšují (+) o 1.983.000,-- Kě na 200.580.000,-- Kč
saldo příjmů a ýdajů se z,vyšuje (+) o 6.106.000,-- Kč na + l8.021.520,--Ké
splátka úvěru se zvyšuje o 5.400.000,-- Kč na 8.946.000,-- Kč

PRO:8

2)

ZDRŽF,LSE:0

Směnu ČástípozemkŮ p.ě. 270 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 305n _ TTP o
výměrách 2B íď a 1185 m2 (celkem 1398 m2), nabyvatelé: manželéJiřina a Ivo Rudolští,za
pozemek p.č. 1I58l28 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře I27 m2, nabyvatel:
Město Pec pod Sněžkou, vše v k.ú, Velká Úpa II. Rozdíl qýměr směňovaných částípozemků
(127I m2 v_neprospěch města) bude ze strany manželůRudolských městu doplacen v ěástce
50,-- Kč/m2.

PRO:

3)

PROTI:0

8

PROTI:

0

ZDRŽELSE:0

Yzdání se předkupního práva k pozemkům p.č. 276 a p.č. 277 - oba ostatní plocha, jiná
plocha, v k.ú. Velká Úpa II o celkové qýměře 9.660 m2, 1eitcnZ vlastníkem je MU!r. Éilip
Burget, Ph.D.

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRžF,L SE:0

4)

Směnu části pozemku p.č.7l2 - ostatní plocha, manipulačníplocha o ýměře cca 183 m2,
nabyvatel: Fantastico s.r.o., za část pozemku st.p.č. 284 - zastavéná plocha a nádvoří o
qýměře cca 183 m2, nabyvatel: Město Pec pod Sněžkou, vše v k.ú. Pec pod Sněžkou. Rozdíl
ýměr a cen směňovaných ěástí pozemků je nulový, smluvní strany si nebudou ničeho
vzájemné doplácet.

PRO:

5)

ZDF(ŽF,LSE:0

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:0

8

PROTI:

0

ZDRŽF,L SE:0

IJzavíení dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zajišťovaníýkonu úkolůdle § 3a zákonač.
55311991 Sb., o obecní policii ve znéni pozdějšíchpředpisů s městem Trutnov ve znéní,jež
je přílohou tohoto usnesení.

PRO:

8)

0

části pozemku p.ě.76115 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Velká Úpa II
Omezení užívéní
ve prospěch společnosti 3T Group Upa s.r.o., investora stavby ve smyslu strpění časově
neomezeného uloženía provozování vodovodní přípojky (pro objekt A), elektropřípojky,
přípojky sdělovacího kabelu, přeložky VO a zpevněného sjezdu (pro objekt B) pro
plánované novostavby ,,Multifunkční objek§ A a B - Velká Upď' na části předmětného
pozemku bezzápisutohoto omezení do KN. Omezení užíváninemovitosti bude zpoplatněno
jednorázovou částkou ve výši 6.050,-- Kě vč. DPH.

PRO:

7)

PROTI:

Omezení uživáni části pozemku p.č. ]6tl5 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Velká Úpa II
ve prospěch společnosti 3T Group Úpa s.r.o., investora stavby ve smyslu strpění časově
neomezeného přesahu požárně nebezpeěného prostoru plánované stavby ,,Multifunkění
objekt B - Velká Úpa" na části předmětného pozemku bez zápisu tohoto omezení do KN.
Omezení uživéninemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 3.630,-- Kč
vě. DPH.

PRO:

6)

8

8

PROTI:

0

ZDF(ŽF,L SE:0

Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo z I2.7.2OI8 se ,,Společností terminál Peco', jejímíž
společníkyjsou společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 2525336I, (správce
společnosti) a BAK stavební společnost, a.s., IČ: 28402758,ve znění, ježje přílohou tohoto
usnesení.

PRO:

9)

8

PROTI:

0

ZDR.ZEL SE:0

Uzavíení dodatku ě. 1 ke smlouvě o zápůjčcez30.3.2020 se společností Vodovody a
kanalízace Trutnov, a.s., IČ: 60108711, ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽF/- SE:0

10) Poskytnutí příspěvku ve ýši 3.It3.416,-- Kč společnosti KM PRONA, a.s., IČ:25479733,
auzavienípříslušnédohody ve znéní,jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽF,L SE:0

11) Výsledky veřejné zakázky - qýběrového řízeni na dodavatele věci ,,Kolový smykem Ťízený
nakladač" s tím, že vitězem zakazlq se s nabídkovou cenou 1.381.000,-- Kč bez DPH stává
společnost ZTS Jindřichův Hradec, s.r.o., IČ 47216646. Zastupitelstvo města schvaluje
uzaťeníkupní smlouvy s vítězem výběrového řízení,jejížsoučástíje i povinnost odkupu
starého stroje Bobcat S 160, RZ H02 0334, a to v ceně 363.000,-- Kč bez DPH započtené
oproti ceně nové věci, a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.

PRO:

8

PROTI:

0

ZDP(ŽF;L SE:0

12) Zrušenízadávacího řizení s názvem ,,Pec pod Sněžkou - Přístavba a rekonstrukce MŠ"dle 5
127 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť se v pruběhu řízení
lyskytly důvody hodné zvláštního ňetele, včetně důvodůekonomických, pro které nelze po
zadavatelipožadovat, aby v zadávacímřízeni pokračoval, bez ohledu na to, zdaje způsobil
ěi nikoliv.

PRO:

8

PROTI:

0

Alan Tomášek
starosta města

ZDRZF.L SE:0

Ing. Zdeněk

Virt

místostarosta města

