Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z 16. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 3. května 2017 ve
14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236
Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk Virt, Vratislav Říha, Ivan Balcar, Jaroslava Dostálková,
Petr Hais, Walter Hofer, Tomáš Kučera, Zdeněk Vrtala
Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Jaroslava Dostálková a
Ivan Balcar, ověřovateli zápisu schváleni Vratislav Říha a Tomáš Kučera.

Program:
1)
2)
3)
4)

I.

Rozpočtové opatření č. 1/2017
Nakládání s majetkem města
Různé
Diskuse
zastupitelstvo města schvaluje:

1) Rozpočtové opatření č. 1/2017 spočívající v úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
2017 v tomto složení:
příjmy se zvyšují (+) o 2.071.000,-- Kč na 61.229.500,-- Kč
výdaje se zvyšují (+) o 5.539.000,-- Kč na 64.845.000,-- Kč
saldo příjmů a výdajů se zvyšuje (-) o 3.468.000,-- Kč na -6.818.500,-- Kč
Současně se mění závazný ukazatel pro PO – roční příspěvek na činnost se zvyšuje o 250.000,-Kč na 1.000.000,-- Kč.

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Omezení užívání části pozemku p.č. 731/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Velká Úpa II ve prospěch manželů Petry a Tomáše Novákových, investorů stavby ve smyslu
strpění časově neomezeného přesahu požárně nebezpečného prostoru plánované novostavby
RD na p.p.č. 731/19 na část předmětného pozemku bez zápisu tohoto omezení do KN.
Omezení užívání nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 3.000,-- Kč +
DPH.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Zatížení částí pozemků p.č. 7/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 13/5 – ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.č. 644/1 – ostatní plocha, silnice, všech v k.ú. Pec pod
Sněžkou věcným břemenem uložení a provozování přeložky STL plynovodu ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o., budoucího provozovatele této stavby. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč + DPH/dotčený pozemek na dobu
neurčitou.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Výsledky veřejné zakázky – výběrového řízení na zakázku Zhotovení
projektové dokumentace a autorský dozor pro projekt „Část A/ Zastřešení parkovacích stání
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, a Část B/ Náměstí u Kapličky Panny Marie – sever“ s tím, že
vítězem zakázky se s celkovými nabídkovými cenami 700.000,-- Kč (za Část A) a 290.000,- Kč (za Část B) bez DPH stává Karlínblok, s.r.o., IČ: 02937182. Zastupitelstvo města se
ztotožňuje s návrhem hodnotící komise této zakázky dle výsledků jejího jednání, které se
konalo dne 26.4.2017, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení a
pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) Uzavření dohody s Obcí Malá Úpa o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou,
okres Trutnov, IČ: 70983976, ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.
PRO: 9

II.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

zastupitelstvo města bere na vědomí:

7) Obsah systémového opatření přijatého dne 20.4.2017 v souvislosti s obsahem zápisu
z dílčího přezkoumání hospodaření Města Pece pod Sněžkou ze dne 11.10.2016.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8) Předložený záznam o změně čísel položek rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na
rok 2017. Od 1.1.2017 došlo na základě novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. ke zrušení položek
č. 1351 a 1355, které byla nahrazeny položkami č. 1382, resp. 1383. Záznam o změně je
zveřejněn i na úřední desce města.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

III. zastupitelstvo města deleguje
9) Pana Mgr. Michala Bergera jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a.s., IČ: 60108711, která se bude konat dne 22.5.2017 v sídle
společnosti.
PRO: 9

PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta města

ZDRŽEL SE: 0

Ing. Zdeněk Virt
místostarosta města

