Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z 22. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 31.1.2013 ve 14.30
hodin v zasedací místnosti učebního střediska University Karlovy (Pension
VaK) v Peci pod Sněžkou, čp. 159
Přítomni: Alan Tomášek, Jaroslava Dostálková, Blanka Sochorová, Zdeněk Virt, Petr
Hais, Vratislav Říha, Jiří Zmatlík
Omluveni: Eva Lorencová, Luboš Brát
Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Petr Hais a
Vratislav Říha, ověřovateli zápisu schváleni Jiří Zmatlík a Blanka Sochorová.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
I.

Rozpočtové opatření č. 5/2012
Rozpočet města na rok 2013
Nakládání s majetkem města
Různé
Diskuse

zastupitelstvo města schvaluje:

1) Rozpočtové opatření č. 5/2012 spočívající v úpravě rozpočtu na rok 2012 v tomto složení:
příjmy se zvyšují (+) o 8.584.134,-- Kč na 61.823.906,-- Kč
výdaje se zvyšují (+) o 1.232.000,-- Kč na 71.949 000,-- Kč
saldo se snižuje (-) o 7.352.134,-- Kč na 10.269.094,-- Kč
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Rozpočet města Pece pod Sněžkou na rok 2013 v této podobě:
celkové příjmy
celkové výdaje
přijaté půjčky
splátka úvěru
saldo
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

24.686.200,-- Kč
290.224.000,-- Kč
268.000.000,-- Kč
90.000,-- Kč
2.372.200,-- Kč

3) Omezení užívání částí pozemků p.č. 971/72 a 971/79 – oba ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Velká Úpa II ve prospěch pana Ing. Miroslava Kopeckého, investora
stavby ve smyslu strpění časově neomezeného uložení a provozování vodovodní a
kanalizační přípojky na části těchto pozemků a to bez zápisu tohoto omezení do KN.
Omezení užívání nemovitostí bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 10.000,-- Kč
+ DPH.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

II. zastupitelstvo města rozhoduje:
4) O změně stanov společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s., IČ: 25266608, tak, že stávající znění
§ 36 bude nahrazeno níže uvedeným zněním s tím, že dosavadní text § 36 vč. nadpisu bude
předmětem nového § 37:
„§ 36
Příplatek mimo základní kapitál
Se souhlasem valné hromady mohou akcionáři přispět na vytvoření vlastního kapitálu
příplatkem mimo základní kapitál. O způsobu použití vlastního kapitálu vytvořeného
příplatky akcionářů mimo základní kapitál rozhoduje valná hromada. Valná hromada je
oprávněna rozhodnout zejména o:
a) krytí ztráty účetního období z vlastního kapitálu vytvořeného příplatky mimo
základní kapitál,
b) vrácení těchto příplatků mimo základní kapitál akcionářům,
c) o jiném naložení s těmito příplatky mimo základní kapitál,
d) o rozdělení jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře, pokud to zákon nevylučuje.“
PRO: 7
5)

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

O poskytnutí dobrovolné příplatkové povinnost akcionáře – jediného společníka společnosti
Lanová dráha Sněžka, a.s., IČ: 25266608, ve výši 2,255.516,54 Kč. Příplatkovou povinnost
v této výši je akcionář oprávněn uhradit formou zápočtu oproti pohledávce akcionáře Města
Pec pod Sněžkou za společností Lanová dráha Sněžka, a.s., vyplývající z neuhrazeného
vypořádání ve výši 2,255.516,54 Kč dle Smlouvy komisionářské o provozování a správě
Lanové dráhy ze dne 16.12.2011, uzavřené mezi městem jako komitentem a společností jako
komisionářem, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 10.10.2012. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města formalizací výše uvedených rozhodnutí v notářském zápise, jakož i
ke všem úkonům s tím souvisejícím.

PRO: 7

PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta města

ZDRŽEL SE: 0

Ing. Zdeněk Virt
místostarosta města

