Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.3.2008
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Pec pod Sněžkou, čp. 230
Přítomni: Alan Tomášek, Jaromír Dostálek, Vratislav Říha, Blanka Sochorová,
Zdeněk Vrtala (vyjma bodu č. 1), Luboš Brát, Petra Kocová, Petr Šimral,
Eva Lorencová

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Petr Šimral
a Jaromír Dostálek, ověřovateli zápisu schváleni pánové Luboš Brát a Vratislav Říha.

Program:

I.

1) Nakládání s majetkem města
2) Různé
3) Diskuse

zastupitelstvo města schvaluje:

1) Omezení užívání částí pozemků p.č. 644/1 – ostatní plocha, vedeného ve ZE, původ
EN a p.č. 478/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, obou v k.ú. Pec pod Sněžkou
ve prospěch paní Tatjany Šimralové, investorky stavby ve smyslu strpění časově
neomezeného přesahu požárně nebezpečného prostoru stavby „Café Snack
Promenáda“ na části těchto pozemků a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení
užívání nemovitostí bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 3.000,-- Kč.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

2) Zatížení částí pozemků p.č. 479/5 – ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 479/6 –
ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 479/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.
481/1 – TTP, p.č. 481/2 – ostatní plocha, neplodná půda a 644/3 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou věcným břemenem užívání za
účelem uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační
sítě ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s., investora tohoto vedení
realizovaného v souvislosti s výstavbou nové dolní stanice LD na Sněžku. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 212,-- Kč na dobu neurčitou.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Realizaci projektu „Transkrkonoše – Transkarkonosze – Vytvoření jednotného
systému označení partnerských měst pro zvětšení turistické atraktivity příhraniční
oblasti mezi Polskou a Českou republikou“ z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika na období 2007-2013.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Úpravu rozpočtu na rok 2008 ve smyslu snížení nákladů na propagaci ve výši 40.000,-Kč a založení nové položky v rozpočtu ve výši 40.000,-- Kč na zajištění financování
projektu z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika na období 2007-2013 s názvem „Transkrkonoše – Transkarkonosze –
Vytvoření jednotného systému označení partnerských měst pro zvětšení turistické
atraktivity příhraniční oblasti mezi Polskou a Českou republikou“ a dále zajištění
financování projektu z rozpočtu města na roky 2009 a 2010 ve výši 250.000,--Kč.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) Vyřazení movitého majetku v hodnotě 316.604,05 Kč v minulosti užívaného PO
Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov dle soupisu, který je
přílohou tohoto usnesení.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Poskytování příspěvku ve výši 1.800,-- Kč/měsíc hrubého starostovi města panu
Alanu Tomáškovi jako příspěvku na provoz soukromého telefonu, který využívá i ke
služebním hovorům a to s účinností od 1.1.2008.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

7) Oslovení České spořitelny a.s. ve věci podání Žádosti o poskytnutí úvěrového příslibu
pro zajištění plynulého financování projektu "Zkvalitnění dostupnosti a rozšíření
infrastruktury turistického střediska Pec pod Sněžkou".
PRO: 9

PROTI: 0

II.

ZDRŽEL SE: 0

zastupitelstvo města pověřuje:

8) Pana Mgr. Michala Bergera k účasti a zastupování města na valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., která se bude konat dne 26.5.2008
v sídle společnosti v Trutnově.
PRO: 9

PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta města

ZDRŽEL SE: 0

Eva Lorencová
místostarostka města

