Město Pec pod Sněžkou

ZASTUPITELSTVO MESTA
USNEsENÍ
z1,2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.3.2020 ve 14.30 hodin
Přítomni: Alan Tomášek, Vratistav Řha, Petr Haisn Ivan Balcar, Jaroslav Dudek, Tomáš
Nová\ František Vambera, František Vaněk
omluveni: zdeněkvirt
Zapisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni František Vaněk a
Vratislav Ríha, ověřovateli zápisu schváleni Ivan Balcar a Jaroslav Dudek.

Program:

1)
2)
3)
4)

L
1)

Ro4počtové opatření č.312020
Nakládání s majetkem města
Různé
Diskuse

zastupitelstvo města schvaluje:
Ro4počtové opatření č.312020 spočívajícív úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
2020 v tomto složení:
příjmy se zvyšují (+) o 797.300,-- Kč na72.2l6.300,-- Kč
qidaje se zvyšují (+) o 12.568.000,-- Kč na 169.654.000,-- Kč
saldo příjmůa výdajů se zvyšuje (+) o 1 I.770.700,-- Kč na -5.680.300,-- Kč

PRO:8
2)

ZDRŽFI SE:0

Omezení užíváníčásti pozemku p.ě. 97Il95 - ostatní plocha, ostatní komunikace. v k.ú.
Velká Úpa II ve prospěch manželůEvy a Jiřího Zajíčkovych, investorů stavby ve smyslu
strpění časově neomezeného přesahu požárné nebezpečnóho prostoru stavby ,,Stavební
úpravy, přístavba a nástavba RD čp. 186 ve Velké Úpě" realizované na'sousedních pozemcích
na část předmětného pozemku, bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užíváni
nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve ýši 3.630,-- Kě vě. DPH.

Éno,8

3)

PROTI:0

pRoTI:

0

ZDR.ZEL SE:0

Omezení uživáni části pozemku p.č. 80012 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec
pod Sněžkou ve prospěch paní Ing. Evy Bomové, investorky stavby ve smyslu strpění
časově neomezeného uloženía provozovtíní vodovodní přípojky pro stávajícíbudolu ép.24
v Peci pod Sněžkou na části předmětného pozemku bez zápisu tohoto omezení do KN.
Omezení užívánínemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve \.ýši 6.050,-- Kč
vč. DPH/dotčený pozemek.

PRO:8

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

4)

Směnu pozemků p.č. 3t3l7 - TTP o výměře 960 m2 a p.č. 31316 - vodní plocha, koryto
vodního toku přirozenó nebo upravené o výměře 16 fiÝ - nabyvatel Tomáš Hejěl za
pozemek p.ě.892 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 296 fiÝ - nabyvatel Město Pec pod
Sněžkou, vše v k.ú. Pec pod Sněžkou. Rozdíl ýměr směňovaných pozemků činí680 m2.
Rozdíl cen směňovaných pozemků bude činit 805.200,-- Kč, které budou městu doplaceny
(město nabývá pozemek v ceně 50,-- Kč/m2, protistrana v tržni ceně zjištěné znaleckým
posudkem č.12l6-3ll20l9,tedy v celkové ceně 820.000,-- Kč).

PRO:8
5)

ZDP(ŽEL SE:0

Poskytnutí peněžité zapůjčkyve qýši 25.000.000,-- Kč společnosti Vodovody akanalizace
Trutnov, a.s., IČ:6010871l, za účelema za podmínek uvedených ve smlouvě, jež je
přílohou tohoto usnesení.

PRO:8
6)

PROTI:0

PROTI:0

ZDP(ŽEL SE:0

Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby
spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 6.12.2019 ve znéní,jež je
přílohou tohoto usnesení.

PRO:8
7)

PROTI:0

ZDRžF-L SE:0

Výsledky veřejné zakázky -.qýběrovéhořízenina dodavatele stavby ,,PEC POD SNĚŽKOU
_ oBfu oůr * opRAVA účprovBKoMLINIKACE LANOVKA - KApLIčKA" s tím,'
že vitézem zakázky se s nabídkovou cenou 2.969.110,26 Kč bez DPH stává společnost
REPARE TRUTNOV s.r.o., IC: 6482478l. Zastupitelstvo města se áotožňuje s návrhem
hodnotící komise této zakénky dle ýsledků jejího jednání, které se konalo ďne 2I.2.2020,
schvaluje uzavŤeni smlouvy o dílo s vítězem ýběrového Ťízeni a pověřuje starostu- města
k jejímu podpisu.

PRO:8

PROTI:0

-II. zastupitelstvo

9)

ZDR.ZEL SE:0

Podaní projektové žádosti s názvem ,,Pec pod Sněžkou - Přístavba a rekonstrukce*.MŠ".
Žádost o podporu bude podtána v rámci dotačníhotitulu ,,Yýzva VPS - 228-2 - 2020
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické zékladny regionálního školství"
vyhlášeného Ministerstvem financi ČR.

PRO:8
8)

PROTI:0

ZDP(ŽF,L SE:0

města deleguje:

Pana Mgr. Michala Bergera jako zástupce města a pana Mgr. Františka Vaňka jako jeho
náhradníka na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ:
60108711, která se bude konat dne25.5.2020 v sídle společnosti.

PRO:8

PROTI:0

ZDRŽF,L SE:0

III. zastupitelstvo bere na vědomí:
10) Provedení rozpočtovéhoopatření ě.212020 starostou města, které spočívalovpřevodu
částky 20.000.000,-- Kč (na období 24.I.2020 ďž 27.1.2020) a částky 20.000.000,-- Kč (na
období 27.I.2020 až27.2.2020) na termínovaný :účetazpét.

PRO:8

PROTI:0

Alan Tomášek
starosta města

ZDP.ŽEL SE:0
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Petr Hais
místostarosta města

