Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z 9. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 4.5.2016 ve 14.30
hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236
Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk Virt, Zdeněk Vrtala, Vratislav Říha, Ivan Balcar,
Petr Hais, Tomáš Kučera
Omluveni: Jaroslava Dostálková, Walter Hofer
Zápisem pověřena paní Martina Vořechovská, do návrhové komise schváleni pánové Vratislav
Říha a Zdeněk Vrtala, ověřovateli zápisu schváleni Ivan Balcar a Tomáš Kučera.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Rozpočtové opatření č. 1/2016
Závěrečný účet města za rok 2015
Nakládání s majetkem města
Různé
Diskuse

I. zastupitelstvo města schvaluje:
1) Rozpočtové opatření č. 1/2016 spočívající v úpravě rozpočtu na rok 2016 v tomto složení:
příjmy se zvyšují (+) o 4.441.000,-- Kč na 56.790.300,-- Kč
výdaje se zvyšují (+) o 32.771.000,-- Kč na 84.463.000,-- Kč
saldo příjmů a výdajů se zvyšuje (–) o 28.330.000,-- Kč na -30.719.700,-- Kč
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

II. zastupitelstvo města souhlasí:
2) S celoročním hospodařením Města Pece pod Sněžkou (účetní závěrky města, účetní závěrky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov, vč.
všech příloh) v roce 2015 s výhradami a schvaluje Závěrečný účet Města Pece pod Sněžkou
za rok 2015. Zastupitelstvo schvaluje opatření k nápravě, které bylo učiněno v únoru a
v březnu 2016 účetními doklady č. 1032 a 1085. Součástí závěrečného účtu je rovněž
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Pece pod Sněžkou za rok 2015
vypracovaná KÚKK.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

III. zastupitelstvo města schvaluje:
3) Prodej části pozemku p.č. 19 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 55 m2 v k.ú. Pec pod
Sněžkou panu Pavlu Makovičkovi za cenu 50,-- Kč/m2.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Omezení užívání částí pozemků p.č. 629/1 a 711/7 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Velká Úpa II ve prospěch Ing. Šárky Svobodové a Sybe van Veen Evertjana,
investorů stavby ve smyslu strpění časově neomezeného uložení a provozování vodovodní
přípojky pro budovu čp. 81 ve Velké Úpě na částech předmětných pozemků 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

5) Omezení užívání částí pozemků p.č. 784/1 a 1131/2 – oba ostatní plocha, ostatní
komunikace, a p.č. 789/2 – TTP, vše v k.ú. Velká Úpa II ve prospěch pana Ing. Stanislava
Petra, investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného uložení a provozování
inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační přípojka) pro plánovanou novostavbu objektu
rodinné rekreace na p.p.č. 780/1 na částech předmětných pozemků bez zápisu tohoto
omezení do KN. Omezení užívání nemovitostí bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve
výši 15.000,-- Kč + DPH.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Omezení užívání částí pozemků p.č. 178/1 a 178/3 – oba TTP a p.č. 178/6 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, 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
NN kabelové přípojky pro plánovanou novostavbu pensionu na p.p.č. 178/9 na částech
předmětných pozemků bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitostí
bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 15.000,-- Kč + DPH.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7) Zatížení části pozemku p.č. 664/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod
Sněžkou věcným břemenem umístění a užívání kabelů a trubních rozvodů přívodního řadu
zasněžovacího systému a práva vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav a
likvidace kabelů a trubních rozvodů přívodního řadu zasněžovacího systému, ve prospěch
vlastníka budovy bez čp./če. na pozemku st.č. 571 v k.ú. Pec pod Sněžkou. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 6.050,-- Kč vč. DPH na dobu neurčitou.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8) Darování pozemků p.č. 177/6 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 254 m2, p.č. 177/7 –
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 247 m2, p.č. 177/9 – ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 92 m2, p.č. 332/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 765 m2, p.č.
332/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 832 m2, p.č. 332/6 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 410 m2, všech v k.ú. Velká Úpa I a p.č. 762/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 41 m2, p.č. 1162 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 157 m2, p.č. 1102/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 15141 m2 a p.č. 1102/6 –
ostatní plocha, silnice o výměře 785 m2, všech v k.ú. Velká Úpa II, Královéhradeckému
kraji.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

9) Výsledky veřejné zakázky – výběrového řízení na zakázku „Dodávka komunální techniky
s příslušenstvím pro údržbu komunikací a veřejných ploch v Peci pod Sněžkou“ s tím, že
vítězem zakázky se s celkovou nabídkovou cenou 5.385.000,-- Kč bez DPH stává
AGROTIP – Široký s.r.o., IČ: 25921355. Zastupitelstvo města se ztotožňuje s návrhem
hodnotící komise této zakázky dle výsledků jejího jednání, které se konalo dne 22.4.2016,
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení a pověřuje starostu města
k jejímu podpisu.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10) V působnosti valné hromady společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s., IČ: 25266608, výroční
zprávu společnosti za rok 2015 vč. účetní závěrky společnosti za rok 2015, zprávu
představenstva společnosti za rok 2015, zprávu dozorčí rady společnosti a hospodářský
výsledek společnosti a jeho vypořádání za rok 2015 ve znění, jež je přílohou tohoto
usnesení.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

11) Prodej traktoru Zetor 7245 r.z. TU 97-44 vč. sněhových řetězů panu Davidu Mlejnkovi za
cenu dle znaleckého posudku.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

12) Prodej kolového nakladače ZTS UN-053-2 bez r.z. vč. dvou kusů lžic a nakladače kulatiny
panu Ladislavu Cvejnovi za cenu dle znaleckého posudku.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

13) Prodej osobního automobilu Škoda yetti r.z. 4H6 1211 společnosti Autostyl a.s. za cenu dle
odborného odhadu.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

IV. zastupitelstvo města odvolává:
14) V působnosti valné hromady společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s., IČ: 25266608, všechny
členy dozorčí rady společnosti, pány Ing. Zdeňka Virta, RČ 571015/1513, Pec pod Sněžkou
29, 542 21 Pec pod Sněžkou, Viktora Šedivého, RČ 640324/0998, U Podchodu 828/1 162
00 Praha – Střešovice a Václava Lorence, RČ 510506/042, Velká Úpa 195, 542 21 Pec pod
Sněžkou.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

V. zastupitelstvo města volí:
15) V působnosti valné hromady společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s., IČ: 25266608, členy
dozorčí rady společnosti, pány Ing. Zdeňka Virta, RČ 571015/1513, Pec pod Sněžkou 29,
542 21 Pec pod Sněžkou, Václava Lorence, RČ 510506/042, Velká Úpa 195, 542 21 Pec
pod Sněžkou a Jiřího Brože, RČ 500528/005, Pec pod Sněžkou 273, 542 21 Pec pod
Sněžkou.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

VI. zastupitelstvo města deleguje
16) Pana Mgr. Michala Bergera jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a.s., IČ: 60108711, která se bude konat dne 30.5.2016 v sídle
společnosti.
PRO: 7

VII.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

zastupitelstvo města navrhuje:

17) Pana Ing. Zdeňka Virta jako zástupce města ke znovuzvolení za člena dozorčí rady
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ: 60108711, na valné hromadě
společnosti, která se bude konat dne 30.5.2016 v sídle společnosti.
PRO: 6

PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta města

ZDRŽEL SE: 1

Ing. Zdeněk Virt
místostarosta města

