
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MESTA

USNESENÍ

ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného ďne |7.4.2019 ve 14.30 hodin
v polyfunkčním domě ve Velké Úpěo čp. 236.

Přítomni: Alan Tomáše|<rZdeněk Virto Petr Hais, Vratislav Říha, Tomáš Novák,
Ivan Balcar, František Vambera, František Vaněk a Jaroslav Dudek

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Tomáš Novák
Vratislav Ríha, ověřovateli zápisu schváleni František Vaněk a Ivan gficar.

Program: 1) Rozpočtové opatření č.1l20l9
2) Nakládrání s majetkem města
3) Různé
4) Diskuse

L zastupitelstvo města schvaluje:

1) Rozpočtové opatření č. Il20I9 spočívající v úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
2019 v tomto složení:

příjmy se zlyšují (+) o 523.100,-- Kč na65.375.I00,-- Kč
výdaje se snižují () o 41.588.000,-- Kč na 16I.731. 000,-- Kč

termínovaný vklad (výdej) - 45.000.000,-- Kč
termínovaný vklad (příjem) se zvyšuje 1+) o 45.000.000,-- Kč na + 90.000.000,-- Kč

saldo příjmŮ a výdajů se zvyšuje (-) o 42.111.100,-- Kč na -72.354,100,-- Kě

PRO: 9 PROTI:0 ZDRZF-L SE:0

2) Prodej pozemku p.p.č. 9I2l2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 686 m2 v k.ú.
Velká Úpa II panu Jakubu Novákovi za cenu 904,-- Kělm2. k prodávanému pozemku bude
ve prospěch Města Pec pod Sněžkou zřízeno dvacetileté věcné předkupní právo.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽIJL SE:0

3) Omezení uživéni části pozemku p.č. 4014 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec
pod Sněžkou ve prospěch pana Michala Macka, investora stavby ve smyslu strpění ěasově
neomezeného uloŽení a provozováni kanalízační přípojky pro stávající budovu čp. 167
v Peci pod Sněžkou na části předmětného pozemku bez zápisu tohoto omezení do KN.
Omezení uživání nemovitostí bude zpoplatněno jednorénovou částkou ve výši 6.050,-- Kč
vč. DPH/dotčený pozemek.
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4) Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 22.8.2018 s Komerční bankou, a.s. ve
znění, jež je přílohou tohoto usnesení.
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5) Výsledky veřejné zakánky - výběrového řízení na dodavatele stavby ,,Oprava komunikací v
Peci pod Sněžkou ve Velké Upě" s tim, že vítězem zakazky se s nabídkovou cenou
2.746.740,87 Kč bez DPH stává společnost Tlachač s.r.o., IČ: 03505847. Zastupitelstvo
města se ztotožňuje s návrhem hodnotící komise této zakéuky dle výsledků jejího jednání,
které se konalo dne 5.4.2019, schvaluje uzavřeni smlouvy o dílo svítězem výběrového
řízeni a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
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