
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ
zl0. zasedání zastupitelsfua města konaného dne 18.12.2019 ve 14.30 hodin

v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp.236.

Přítomni: Alan Tomášeko Zdeněk Yirt, Vratislav Říha, Petr Hais, Ivan Balcar a Jaroslav
Dudek, Tomáš Nováko František Vaněko František Vambera

Zétpísem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Ivan Balcar a František
Vaněk, ověřovateli zéqisuschváleni Vratislav Říha a František Vambera.

Program:

1) Rozpočet narok2020
2) Rozpočtové opatření č.5l20l9
3) Nakládání s majetkem města
4) Různé
5) Diskuse

I. zastupitelstvo města schvaluje:

1) Rozpočet Města Pece pod Sněžkou na rok 2020 v tomto složení:

celkové příjmy 7I.4l9.000,-- Kč
celkové qýdaje 133.836.000,-- Kč

saldo příjmů a \rýdajů 40.701.000,-- Kč
čerpaní úvěru 106.664.000,-- Kč '

splátka úvěru 3.546.000,-- Kč

Závaznými ukazateli pro schodkový rozpoěet na rok 2020 jsou u příjmů řídy a u výdajů
paragtafy. Závazným ukazatelem pro PO je roční příspěvek, na činnost ve qiši 865.000,-- Kč
anamzdy ve výši 465.000,-- Kč, celkem ve rnýši 1.330.000,-- Kč.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽF,L SE:0

2) Rozpočtové opatření č. 5l20I9 spočívající v úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
'2019 v tomto složení:

příjmy se zvyšují (+) o773.000,-- Kč na83.976.950,-- Kč
výdaje se snižují (-) o 22.686.000,-- Kč na 168.627.370,-- Kč

saldo příjmů a rnýdajů se snižuje (+) o 40.515.000,-- Kč na +19.714.420,-- Kč
čerpání úvěru se snižuje o 64.663.000,-- Kč na23.337.000,-- Kč

splátka úvěru se snižuje o 689.000,-- Kč na 3.401.000,-- Kč

Současně se upravuj e závazný ukazatel pro PO takto: příspěvek na mzdy 708.000,-- Kč,
pňspěvek na provoz 842.000,-- Kč a příspěvek na investice 410.000,-- Kč.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDp(ŽF,L SE:0



3) Směnu části pozemku p.č. sg}n -ostatní plocha, ostatní komunikace o qýměře cca 130 m2 -
nabyvateIé matůeté Jarmila a Ing. Jiří Hakovi za části pozemků p.č. 39lI a 4llL - oba TTP o

celkové qýměře ;;80 ;' _ rrábyvatel Město Pec pod Sněžkou, vše v k.ú. Velká ÚPa I.

Rozdíl výměr směňovaných částí pozemků (cca 50 m2 v neprospěch města) bude ze stranY

manželů Hakoých městu doplacen v ěástce 50,-- Kč/m2,

4) Poskytnutí
qilet panu
smlouvy.

PRO:9 PROTI:0

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRIŽF,L SE:0

ZDRŽF,L SE:0

dotace na vydání 53. (léto 2020) a 54. (zima 2021) čísla sezónních novin Vesely

RNDr. paviu Klimešovi ve qiši 70.000,-- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní

5) Poskytnutí dotace na propagaci a marketing města

Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod

uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy,

Pec pod Sněžkou na rok 2020 spolku
Sněžkou, o.s. ve výši 400.000,-- Kč a

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽF-L SE:0

6) Poskytnutí dotace na akci ,,BIKE vÍrBNp MTB 2020" spolku Z&S Apache Team, Z,s, ve

výši zs.ooo,__ Kě a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽB,L SE:0

7) poskytnutí dotace na sportovní činnost, nákup sezónních jízdenek a na Pořádaní lYŽařských

závodů na rok 2020 spolku TJ Slovanu Pec pod Sněžkou, z.s. ve qýŠi 250.000,-- KČ a

uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDP(ŽFJ- SE:0

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

9) poskytnutí dotace na uspořádiání Plesu města Pec pod Sněžkou a hotelu Horizont dne

, za.z.iozg a Mikulášské zžhavy dne 5.72.2020 společnosti Regata Čechy, a.s. ve qýŠi

1 2 0. 000, -- Kč a lzavř ení pří slušné veřej noprávní smlouvy,

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRžIJL SE:0

8) poskytnutí dotace na uspořádání benefiční akce ,Na Sněžku pro . ... ..o' a akce HendicaP fest
' 

dne :o.5.2020 Nadačnímu fondu KlaPeto ve výši 100.000,-- KČ a ,uzavření PřísluŠné

veřejnoprávní smlouvy

10) poskytnutí dotace na částečné pokrytí nakladů na editaci historických dokumentŮ do veřejně
' 

přísúpné webové aplikace aróna iQkonoš na rok 2020 zapsanému Ústavu Paměť KrkonoŠ

ve wii 100.000,__ Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

PRO:9 PROTI:0 ZDRŽF,L SE:0



11) Výsledky veřejné zakázky - qýběrovóho íizení na dodavatele věci ,,Terénní šestikolka - Pec
pod Sněžkou" s tím, že vitézem zakazky se s nabídkovou cenou 714.500,-- Kč bez DPH
stává pan Martin Doulík, IČ: 68254326. Zasn:pitelstvo města se ztotožňuje s návrhem
hodnotící komise této zakévky dle qýsledků jejího jednání, které se konalo dne 1 1 .I2.20I9,
schvaluje uzavíeni kupní smlour,y s vítězem výběrového Ťizení a pověřuje starostu města
k jejímu podpisu.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRZEL SE:0

12) Výsledky veřejné zakázky - qýběrového řízeni na dodavatele věci ,,Dopravní automobil -
Pec pod Sněžkou" s tím, že vitězem zakázky se s nabídkovou cenou 969.000,-- Kč bez DPH
stává společnost OLFIN Car s.r.o., IČ:60913312. Zastupitelstvo města se ztotožňuje
s návrhem hodnotící komise této zakénky dle výsledků jejího jednání, které se konalo dne
11.12.2019, schvaluje uzavřeni kupní smlouvy s vítězem výběrového Ťizeni a pověřuje
starostu města k jejímu podpisu.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDF(ŽEL SE:0

13) Odměnu zavýkon funkce prvního neuvolněného místostarosty města Ing. Zdeřka Virta ve
wši 19.47l,-- Kč/měsíc s účinností od 1 .1.2020.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

14) Odměnu zavýkonfunkce druhého neuvolněného místostarosty města Petra Haise ve'výši
9.735,-- Kč/měsíc s účinností odI.1.2020.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

15) Vyplácení měsíčních odměn zastupitelům, předsedům a členům výboru dle zákona o obcích
a nařizeni vlády č. 31812017 Sb. v platném znéni v těchto v/ších: zastupitel: I.623,-- K{
člen qýboru: 2.704,-- Kč, předseda výboru: 3 .245,-- Kč, vše s účinností od 1 .I .2020.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Alan Tomášek
starosta města

Ing. ZdeněkVirt
místostarosta města


