
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MESTA

USNESENÍ
z 1,6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.9.2020 ve 14.30 hodin

v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp.236.

Přítomni: Alan Tomášek, Vratislav Říha, Zdeněk Virt, Petr Hais, Jaroslav Dudek,
František Vambera, František Vaněk, Ivan Balcar

Omluveni: Tomáš Novák

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni František Vaněk a
Vratislav Říha, ověřovateli zápisuschváleni Petr Hais a František Vambera.

Program:

1) Rozpočtové opatření č. 7 12020
2) Nakládání s majetkem města
3) Různé
4) Diskuse

I. zastupitelstvo města schvaluje:

1) Rozpočtové opatření č.712020 spočívající v úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
2020 v tomto složení:

příjmy se zr,yšují (+) o 3.398.340,-- Kč na 88.238.820,-- Kč
výdaje se snižují (-) o 2.576.660,-- Kč na 198.003.340,-- Kč

saldo příjmů a výdajů se snižuje (-) o 5.975.000,-- Kč na + 12.046.520,-- Kč

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽELSE:0

2) Omezení užíváni částí pozemků p.č. ll8/20 - TTP a p.č. 66212 - oba ostatní plocha, ostatní
komunikace vk.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 plránovanou novostavbu RD na pozemku st.p.č. 288 na části předmětn}ch
pozemků bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užíváni nemovitostí bude zpoplatněno
jednorézovou částkou ve v,ýši 6.050,-- Kč vč. DPH/dotčený pozemek.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDP(ŽEL SE: 1

3) Omezení uživani části pozemku p.č. 658/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec
pod Sněžkou ve prospěch manželů Ivy a Pavla Neužiloqých, investorů stavby ve smyslu
strpění ěasově neomezeného přesahu požarné nebezpečného prostoru stavby ,,Pec pod
Sněžkou - dvojdům na p.p.ě. 9216* rca|izované na sousedním pozemku na část předmětného
pozemku, bez zápisl tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti bude zpoplatněno
jednorázovou částkou ve výši 3.630,-- Kč vč. DPH.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRžF/- SE:0



4) omezeni uživéní částí pozemků p.č. 9413 - TTP a p.č. 65813 - ostatní plocha, ostatní

komunikace v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch manželů Ily a Pavla Neužiloých, investorŮ

stavby ve smyslu strpění časově neomezeného uložení a provozování dvou kanalizaČních

přípojek a umístění a provozování zpevněné plochy - sjezdu na místní komunikaci pro

pla.rouu.ro., novostavbu rodinného dvojdomu na p.p.č. 9216 na částech předmětných pozemkŮ

bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení uživání nemovitostí bude zpoplatněno

jednorázovou částkou ve v}ši 6.050,-- Kč vč. DPH/jeden dotčený pozemek.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDp(ŽEL SE:0

5) Směnu částí pozemků p.9. ll8l2 - TTP a 66212 - ostatní plocha, ostatní komunikace o

celkové qýměře cca I7 m2 - nabyvatelé: Alena a Mgr. Nikol Novotná (dó jejich podílového

spoluvlastnictví o velkostech podílů 'Á a % váledem k celku), za částí pozemkŮ st.P.Č. 61 -
Ástavénáplocha a nádvoří u p.č. II8l2 - TTP o celkové výměře cca 13 m2 -^nabyvatel:
Město pec pod Sněžkou, vše v k.ú. Pec pod Sněžkou. Rozdíl vYměry (cca 4 m2) bude ze

strany Alený a Mgr. Nikol Novotných měsiu doplacen v ěástce 50,-- Kč/m2.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDP.ŽF,L SE: 1

6) Směnu pozemků p.é. 13611 a 13612 - oba ostatní plocha, manipulaČní plocha, a p.Č. 866 -
ostatní plocha, jiná plocha o celkové qýměře 206I fiÝ - nabyvatel: MEGA PLUS INVEST

".r.o. 
,á pozemky p.ě. L3l9, 13116 a I3lI] - vše ostatní plocha, ostatní komunikace, a p.Č.

644116 _ ostatni piocha, silnice o celkové ýměře l.?S7 Ň - nabyvatel: Město Pec pod

Sněžkou, vše v k.ú. Pec pod Sněžkou. Rozdíl v ceně směňovaných pozemkŮ bude ze strany

MEGA pLUS INVEST s.r.o. městu doplacen ve v}ši rozdílu cen pozemkŮ zjiŠtěných

znaleckými posudky.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDP.ŽF,L SE:0

7) prodej pozemku st.p.č. 400 - zastavénáplocha a nádvoří o výměře 11 m2 v k.ú. Velká Úpa II

společnosti CEZ Distribuce, a.s. zacenv 13.750,-- Kč.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDP(ŽELSE:0

8) Uzavření Smlouvy o ňizení služebnosti se Správou KRNAP, která zqistí městu. trvalý právni

vňahk pozemkům v kat. územíPec pod Sněžkou, Velká Úpa II a Horní Malá Úpa dotČeným

stavbou lanové dráhy na Sněžku ve nléni, ježje přílohou tohoto usnesení.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDP(ŽF,L SE:0

9) Uzavření Dodatku č. 1 dohody o zap|acení u$ady za uživání nemovit}ch věcí (souboru

pozemků v kat. území Pec pod Sněžkou, Velká Upa II a Horní Malá Upa dotčených stavbou

ianové dráhy na Sněžku ve správě Správy KRNAP) č. SMLN-22-36120I9 postihující období

od 1.1 .2020 do 31.12.2020 ve znéni, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽF,L SE:0



10) Poskytnutí finarrčního daru ve qýši 100.000,-- Kč Nadačnímu fondu KlaPeto, IČ:
03456277, na částečné pokrytí nákladů vydaných na uspořádání charitativní akce ,,Na Sněžku
pro Fílu", která se v Peci pod Sněžkou konala dne 30.5.2020.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDP(ŽF,L SE:0

11) Poskytnutí dotace na částečné pokrytí nákladů narea|izaci 1. etapy opravy krovu a střešní
krytiny velkoúpského kostela v roce 2020 Rímskokatolické farnosti Janské Lévné ve vý§
1 5 0. 000,-- Kč a uzavíení příslušné veřejnoprávní smlouvy.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDF(ŽF,LSE:0

t2) Koupi části pozemku p.ě.I77lI - ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Úpa I o qiměře 208
m2 v rozsahu geometrického plánu ě. 474-11712020 od Královéhradeckého kraje - Sprály
silnic Královéhradeckého kraje za cerlu dle maleckého posudku.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽF,LSE:0

13) Vyhlášení veřejné zakázky s názvem ,,Provozování parkovacího systému ve městě Pec
pod Sněžkouí' za podmínek, jež jsou uvedeny v zadávaci dokumentaci, která je přílohou
tohoto usnesení.

PRO:8 PROTI:0 ZDF(ŽF,L SE:0

il. zastupitelstvo města pověřuje:

14) Starostu města Alana Tomáška ke zpracování a odeslání odpovědi k dotazům Policie ČR
formulovaným v její žádosti čj. KRPH-50369-361TČ-ZOZ0-0SO080 ze dne 10.8.2020 poté, co
zastupitelé odmítají na předmětnou žádost odpovědět sami.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽELSE:0

Alan Tomášek
starosta města
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Ing. Zdeněk V,{rt

místostarosta rr{ěsta
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