Wtěsůo Pec pod

§něžkou

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENI
z23. zasedání zastupitelstva města konaného dne

16.6.2021, ve 14.30 hodin
v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236.

Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk Virto Petr Hais, Jaroslav Dudeko lvan Balcaro Vratislav
Říhao Tomáš Nováko František Vaněk, František Vambera
Záryisempověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Ivan Balcar a František
Vaněk, ověřovateli zápisu schváleni Tomáš Novák a František Vambera.
Program:

1) Závérečný účetMěsta Pec pod Sněžkou zarok2020
2) Rozpočtovéopatřeni č.3l202I
3) Nakládrání s majetkem města

4) Růmé
5) Diskuse

I.

zastupitelstvo města souhlasí:

1)

S celoročnímhospodařením Města Pece pod Sněžkou (účetnízávérky města, účetnízávěrlq
příspěvkové otgantzace Zékladni škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov,
vě. všech příloh) v roce 2020 bez qíhíada schvaluje Závěrečný účetMěsta Pece pod
Sněžkou za rck 2020 a účetnízávěrku Města Pec pod Sněžkou a příspěvkové organizace
Zák|adnt škola a mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov za rok 2020. Součástí
závěrečného účtuje rovněž Zpráva ! wsledku přezkoumání hospodaření Města Pece pod
Sněžkou za rok 2020 vypracovaná KUKK.
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IL

zastupitelstvo města schvaluje:

2)

v úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
Rozpočtovéopatření ě. 3l202I spočívající
2021v tomto sloŽenÍ:
příjmy se zvyšují o 930.620,-- Kč na 55.188.420,-- Kě
výdaje se zvyšujío 1.629.000,-- Kč na79.944.500,-- Kč.
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Směnu části pozemku p.ě. 76115 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 m2 - nabyvatel
ZO OS Dopravní podnik Elektrické dráhy o.z. za části pozemků p.p.ě. 754ll - TTP a p.č.
1088/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové qýměře 65 m2 - nabyvatel Město Pec
pod Sněžkou, vše v k.ú. Velká Úpa II. Rozdíl výměr směňovaných částípozemků (23 m2 ve
prospěch města) bude městem ZO OS Dopravní podnik Elektrické drahy o.z. doplacen
v částce 50,-- Kč/m2.
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4)

Omezení užíváníčástípozemků p.č.47816 - ostatní plocha, manipulačníplocha ap.ě.644lI
- ostatní plocha, silnice, obou v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch společnosti REZIDECE
PEC s.r.o., investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného uloženía provozování
vodovodní akanalizační přípojky pro stávající budovu čp. 131 vPeci pod Sněžkou na
částech předmětných pozemků bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání
nemovitostí bude zpoplatněno jednorézovou částkou ve výši 6.050,-- Kč vč. DPFVdotčený
pozemek.
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IJzavření smlouvy pŤikazní č. 41009 se společnostíPRISVICH, s.r.o., IČ: 27101053,
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) stavebního
zákona, kterou je zajištěno pro pořizovatele, Městský úřad Pec pod Sněžkou, splnění
kvalifikačníchpožadavkůpro ýkon územně plánovací činnosti podle § 6 odst. 2 stavebního
zákonapři pořizov ání zprávy o uplatňování ÚP Pec pod Sněžkou s požadavky na zpracovémí
změny č. 1 UP Pec pod Sněžkou.
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8)

0

Pořízení zprávy o uplatňovéní uzemního plánu Pec pod Sněžkou v uplynulém období od
jeho vydáni dne l3.I2.2011 s požadavl<y ía zpracování návrhu zmény č. 1 územníhoplánu
Pec pod Sněžkou podle § 55 odst. 1 zákona č. 18312006 Sb., o územnim plánování
a stavebním řádu (stavební ztíkon), ve znénípozdějšíchpředpisů (dále jen ,,stavební zákon")
zvlastníhopodnětuvsouladus§6odst.5písm.a)a§44písm.a)stavebníhozákona.
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Uzavření Dodatku č. 2 dohody o zaplacení úhrady za uživánínemovit}ch věcí (souboru
pozemků v kat. :územíPec pod Sněžkou, Velká Úpa II a Horní Malá Úpa dotčených stavbou
lanové drráhy na Sněžku ve správě Sprály KRNAP) č. SMLN-22-36|2019 ve znéní,jež je
přílohou tohoto usnesení.
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zastupitelstvo města pověřuje:
Starostu města Alana Tomáška k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem zprávy o
uplatňování ÚP Pec pod Sněžkou s požadavky pro zptacování návrhu změny č. 1 ÚP Pec
pod Sněžkou jako,,určený zastupitel" ve smyslu § 47 odst. 1 anásl. spoužitím§ 55 odst. 1
stavebního zákona.
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IV.
9)

za§tupitel§tvo města ukládá starostovi:

Oznámit veřejnou vyhláškou roáodnutí Zasfiryítelstva města Pec pod Sněžkou pořídit
zprávu o uplatňování ÚP Pec pod Sněžkou a změnu č. 1 ÚP Pec pod Sněžkou s ,qýzvou
občanůmměsta, vlastníkůmpozemků a staveb na uzemí města a dalšímsubjekíům
uvedeným v § 44 stavebního zákona, že je možno uplatňovat návrhy napořízení změny ÚP
Pec pod Sněžkou podle § 46 odst. 1 stavebního zákonaa stanovit k tomu přiměřenou lhůtu.
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Alan Tomášek
starosta města
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Ing. Zde

místostarosta

