Město Pec pod Sněžkou

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z|1. zasedání zastupitelstva města konaného dne22.1.2020 ve
v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236.

14.30 hodin
l,

Přítomni: Alan Tomáše\ Zdeněk Yirto Vratislav Říhao Petr Hais, Ivan Balcar a Jaroslav
Dudek, Tomáš Novák, F'rantišek Vambera
omluveni: František vaněk
Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Ivan Balcar a Jaroslav
Dudek, ověřovateli zápisuschváleni Vratislav Ríha a František Vambera.
Program:

1)

2)
3)
4)
5)

Rozpočtovéopatření ě.112020
Nakládaní s majetkem města
Růmé
Rozpočtovéopatření č.612019
Diskuse

I.

zastupitelstvo městaschvaluje:

1) Rozpočtovéopatření ě. |12020 spočívajícív úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok2020
v tomto složení:

výdaje se zvyšují(-) o 23.250.000,-- Kč na 157.086.000,-saldo příjmůa výdajů se snižuje (+) o 23.250.000,-- Kč na +17.451.000,--
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2) Směnu části pozemku p.č. 590lI - ostatní plocha, ostatní komunikace o ýměře 130 m2 nabyvatelé manželé Jarmila a Ing. Jiří Hákovi za ěásti pozemků st.p.č. 13 - zastavěná plocha a
nádvoří, p.č.3911 a 4IlI - oba TTP o celkové výměře 80 m2 - nabyvatel Město Pec pod Sněžkou,
vše v k.ú. Velká Úpa I. Rozdíl výměr směňovaných částípozemků (50 m2 v neprospěch města)
bude ze strany manželůHákorných městu doplacen v částce 50,-- Kč/m2. Přijetím tohoto usnesení
se'rušíusnesení přijaté na 10. zasedání zastupitelstva dne
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3) Vyčlenění prostředků zrozpočtu Města Pec pod Sněžkou pro rcalizaci projektu ,,Dopravní
automobil - Pec pod Sněžkou", č. akce 0I4D24I009317 spolufinancované z dotaěniho programu
Účelové investičnídotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičůobcí Ministerstva vnitra ČR
(výzva JSDH_V2 2019 Pořízenínového dopravního automobilu) a dotačníhofondu
Královéhradeckého kraje pro zqýšeníakceschopnosti jednotek požárníochrany zíizovaných
obcemi vKHK pod č. 19RRD11-0020. Kupní cena ve výši 969.000,-- Kč bez DPH (DPH
203.490,-- Kč, cetra celkem I.I72.4gO,-- Kč vč. DPH) bude hrazena z dotace VrV Čnčástkou ve
výši 450.000,-- Kč, částkou ve qýši 300.000,-- Kč z dotace KHK a vlastním podílem Města Pec
pod Sněžkou ve výši 422.490,--Kě.
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4) Účast Města Pec pod Sněžkou na zvýšeni záktadního kapitálu společnosti Vodovody akanalizace
Trutnov, a.s., IC: 60108711, upsáním 30.000 kusů kmenových akcií, ve jmenovité hodnotě každé
1.000,--Kč, znéjicíchna jméno, v listinné podobě, za cenu (emisní kurz), kte4ý odpovídá
jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy 1.000,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Akcie budou upisovány s využitímpřednostního práva Města Pec pod Sněžkou, zápisem do
listiny upisovatelů tak, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč lze upsat 1
novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Upisované akcie budou stejného druhu jako akcie,
které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená
budou stejná jako práva spojená s akciemi společnostíjiž vydanými, to je: kmenové, na jméno v
listinné podobě, s omezenou převoditelností, vázanou na předchozí souhlas valné hromady, dle
stanov společnosti. Město Pec pod Sněžkou bude povinno zcela splatit emisní kurz jím upsaných
akcií, nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na bankovní účetspolečnosti číslo
35-987||80247/0100, vedený u Komerčníbanky, a.s. Důvodem upsání akcií je získánípeněžních
prostředků společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. pro financování stavebních akcí
,,Odkanalizovaní a zásobování, pitnou vodou lokality Zahrádky a Vysoký Svah v Peci pod
Sněžkou" a,,Kanalizace Velká Upa".
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5) Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z l2.7.20I8 se ,,Společnostíterminál Pec", jejímiž
společníkyjsou společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice &.s., IČ: 2525336I, (správce
společnosti) a BAK stavební společnost, a.s., IČ: 28402758, ve znéní,jež je přílohou tohoto
usnesení.
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zastupitelstvoměstastanovuje:

6) S účinnostíod 22.1.2020 kompetenci starosty města k samostatnému provádění jednotlivých
rozpočtových opaťení v následujícím rozšířenémrozsahu:
A) Na straně výdajů:
2) V částkách nad 100.001,-- Kč v případech:
města na termínované a spořící účty.
c) převodů finančníchprostředků zběžnýchúčtů
Tímto usnesením se rozšiřuje usnesení schválené na 24. zasedání Zastupiteliwa Města Pec pod
Sněžkou dne 14.3.2018 pod bodem usnesení ě.20)

PRO:8
ilI.

PROTI:0

ZDp.ŽFJ- SE:0

zastupitelstvo města bere na vědomí:

7) Provedení rozpočtovéhoopatření ě. 612019 starostou města, které spočívalove zqýšenípříjmůo
300.000,__
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Alan Tomášek
starostá města
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