
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENI
z 21. veřejného zasedfui zastupitelstva města konaného dne I.11.20l7 ve 14.30 hodin
v polyfunkčním domě ve Velké Úpé,čp.236

Přítomni: Alan TomášekrZdeněk Virt, Jaroslava DostálkovárPetr Haiso Tomáš Kučerao
ZdenékVrtala, Walter Hofer, Vratislav Řiha

Omluveni: Ivan Balcar

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Jaroslava Dostálková a
ZdenékVrtala, ověřovateli zápisu schváleni Vratislav Ríha a Petr Hais.

Program:

1) Rozpočtové opatření č.3l20l7
2) Rozpočtové opatření č.412017
3) Nakládání s majetkem města
4) Ruzné
5) Diskuse

I. zastupitelstvoměstaschvaluje:

1) Rozpočtové opatření ó.3l20I7 spočívající v úpravě rozpočtu na rok 2017 v tomto složení:
přtjmy se zvyšují (+) o 1.142.000,-- Kč na 65.943.500,-- Kč
výdaje se snižují () o 3.933.000,-- Kč na 63.64I.000,-- Kč

saldo příjmů a výdajů se zlyšuje () o 5.075.000,-- Kč na - 900.500,-- Kč

PRO:8 PROTI: 0 ZDRZF,L SE:0

2) Rozpočtové opatření č.4l20l7 spočívající vúpravě rozpočtu na rok 2017 v tomto složení
(oprava nesprármě schválené částky ve schváleném rozpočtu):

splátka úvěru se zvyšuje + 156.000,-- Kč na 3.203.000,-- Kč
saldo se zvyšuje () o 156.000,-- Kč

PRO: 8 PROTI:0 ZDF(ŽF,LSE:0

3) Směnu části pozemku p.ě. 95011- TTP v k.ú. Velká Úpa II o výměře 402 m2, nabyvatelé:
manželé Eva a Václav Lorencovi, za éást pozemku p.p.č. 95412 - TTP v k.ú. Velká Úpa II
rlýměře 402 íí:l - nabyvatel: Město Pec poá Sněžkou. Řozdíl qýměr i cen směňovaných částí
pozemků je nulový, smluvní strany si nebudou ničeho vzájemné doplácet.

PRO:8 PROTI:0 ZDF(ŽF,L SE:0



4) Prodej části pozemku p.č. 244lI - TTP o qýměře 250 m2 v k.ú. Pec pod Sněžkou
Jaroslavě Dostálkové za cenu 5 44,50 Kě l m2 vč. DPH.

PRO: 7 PROTI:0 ZDptŽr,L SE: 1

5) Koupi části pozemku p.č. 52915 - ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Velká Úpa II o
qýměře cca3 Ň od společnosti BOBOLIFT s.r.o. zaceíu12I,--KčlŇ vč. DPH.

PRO:8 PROTI:0 ZDp(ŽEL SE:0

paní

6) Koupi částí pozemků p.č. 529ll a 533lI - oba TTP a části pozemku p.č. 52213 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, všech v k.ú. Velká Úpa II o celkové výměře cca 1066 m2 od
společnosti JURIKOL, a.s. zacenu 121,-- KělŇ vč. DPH.

PRO:8 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

7) Omezení užívání částí pozemků p.č, I3l5,I3lI0 a644lI * všechny ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.č. 478122 - ostatní plocha, manipulační plocha, všech v k.ú. Pec pod
Sněžkou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. investora stavby ve smyslu strpění
časově neomezeného uložení a provozování elektro VN kabelové přípojky pro plánovanou
stavbu Hotel Hradec na částech předmětných pozemků bez zápisl tohoto omezení do KN.
Omezení užívání nemovitostí bude zpoplatněno jednoránovou částkou ve výši 6.050,-- Kč
vč. DPH za jeďen dotčený pozemek.

PRO: 8 PROTI:0 ZDRŽELSE:0

8) Odpuštění dvou posledních splátek zápttjčky,každé ve qýši 25.00I,-- Kč, poskytnuté panu
, Josefu Bláhovi ml. na zák|adé smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 18.5.2015 v souvislosti

sjeho podnikatelským záměrem podpořeným městem vrámci projektu ,,Podnikatelský
inkubátor".

PRO: 8 PROTI:0 ZDP.žF,L SE:0

9) Uzavíení dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností ATIP, a.s. na
zptacování projekíové dokumentace a výkon autorského dozoru pro projekt ,,Dopravní
terminál Pec pod Sněžkou", ve znění, jež obsahuje Dodatečná informace č. l, která je
přílohou tohoto usnesení.

PRO:8 PROTI:0 ZDP(ŽF,L SE:0

il. zastupitelstvo městavyjadřuje:

10) Vůli podat jakožto orgán územrlt samosprávy ústavní stížnost proti nezékonnému zásahu
státu dle ust. čl. 87 odst. 1) písm. c) Ústavy a ust. § 72 odst. 1 písm. b) zákona ě. 182llgg3
Sb., o Ú$avním soudu, ato zdůvodu twzeného nezákonného zásahu, kte4ým bylo porušeno
zaruČené právo Územního samosprávného celku na samosprávu, konkrétně proti rozsudku
Nejvyššího správního soudu vydanému pod čj. 4 As 138/2017 - 33 dne 27.9.2017 a
doručenému dne 6.10.2017, rozsudku Krajského soudu v Flradci Králové vydanému pod čj.
30 A7612017 - 44 dne 21.6.2017 a opaňení obecné povahy - veřejné vyhlášky - roáodnutí



Krajského uřadu Královéhradeckého kraje ze dne 27.10.2014 vydaného pod čj.
2604NPl20I4lJí-I4. Současně zastupitelstvo vyjadřuje luli spojit s touto stížností návrh na
odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí.

Současně tírrfto Zast:tspitelstvo Města Pec pod Sněžkou zplnomocňuje advokáta Pavla Uhla,
se sídlem Kořenského I51II07,150 00 Praha 5 - Smíchov, číslo osvěděení ČRr tOqOO, aby
jej zastupoval před Ústavním soudem v íízenío ústavní stížnosti orgtínu iaemní samosprávý
proti neztíkonnému zásahu statu, a to konkrétně proti pravomocnému rozsudku Nejvyššího
spráwího soudu vydanému pod čj. 4 As 13812017 - 33 dne 27,9.2017 a doručenému drte-
6.10.2017, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové vydanému pod čj. 30 A7612017 -
44 dne 2I.6.2017 a opatření obecné povahy - veřejné vyhlášky - rozhodnutí Krajského
uřadu Královéhradeckého \<raje ze dne 27.10.2014 vydaného pod čj. 2604NPl2014lJi-l4 a
aby činil veškeré právní úkony s řízením spojené, včetně podaní této ústavní stížnosti a
návrhu na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí.

PRO:8 PROTI:0 ZDF(ŽF,L SE:0

Alan Tomášek
starosta města i?:^IM^


