Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z 24. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.5.2013 ve 14.30
hodin v budově bývalé základní školy ve Velké Úpě, čp. 236
Přítomni: Alan Tomášek, Jaroslava Dostálková, Blanka Sochorová, Zdeněk Virt, Vratislav
Říha, Luboš Brát
Omluveni: Jiří Zmatlík, Petr Hais, Eva Lorencová
Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Luboš Brát a
Vratislav Říha, ověřovateli zápisu schváleny dámy Jaroslava Dostálková a Blanka Sochorová.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

I.

Závěrečný účet města za rok 2012
Rozpočtové opatření č. 1/2013
Nakládání s majetkem města
Různé
Diskuse

zastupitelstvo města souhlasí:

1) S celoročním hospodařením města Pece pod Sněžkou v roce 2012 bez výhrad a schvaluje
Závěrečný účet města Pece pod Sněžkou za rok 2012. Součástí závěrečného účtu je rovněž
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Pece pod Sněžkou za rok 2012
vypracovaná KÚKK.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

II. zastupitelstvo města schvaluje:
2) Rozpočtové opatření č. 1/2013 spočívající v úpravě rozpočtu na rok 2013 v tomto složení:
příjmy se zvyšují (+) o 53.356.370,-- Kč na 78.042.570,-- Kč
výdaje se zvyšují (+) o 365.190,-- Kč na 290.589.190,-- Kč
splátky úvěru (revolving, úvěr) se zvyšují (+) o 48.576.000,-- na 48.666.000,-- Kč
saldo příjmů a výdajů se zvyšuje (+) o 4.415.180,-- Kč na 6.787.380,-- Kč
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Omezení užívání části pozemku p.č. 119/2 – TTP v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch pana
Vladimíra Vaňka, investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného přesahu požárně
nebezpečného prostoru stavby „Novostavba RD na p.p.č. 119/7 v k.ú. Pec pod Sněžkou“ na
část tohoto pozemku a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti
bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 3.000,-- Kč + DPH.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Směnu částí pozemků p.č. 29/1 – ostatní plocha, neplodná půda a p.č. 799/7 – ostatní plocha,
silnice o celkové výměře cca 127 m2 – nabyvatel: KUBÍK a.s. za část pozemku p.p.č. 26/2 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 90 m2 – nabyvatel: město Pec pod
Sněžkou, vše v k.ú. Pec pod Sněžkou. Rozdíl výměry (cca 37 m2) bude ze strany společnosti
KUBÍK a.s. městu doplacen v částce 1.000,-- Kč/m2.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) Směnu části pozemku p.č. 87/6 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 630 m2 –
nabyvatelé: Jan a Michal Bergerovi (každý jednou ideální polovinou) za části pozemků
p.p.č. 799/4 a p.č. 799/18 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře cca
630 m2 – nabyvatel: město Pec pod Sněžkou, vše v k.ú. Pec pod Sněžkou.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Prodej části pozemku p.č. 87/6 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 111 m2 v k.ú.
Pec pod Sněžkou do podílového spoluvlastnictví manželům Petře a Ivanu Balcarovým –
podíl 129/467, manželům Darině a Petru Jäckelovým – podíl 305/1401, paní Erice
Košťálové – podíl 132/467 a panu Tomáši Ronovskému – podíl 313/1401 za cenu 50,-Kč/m2.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

7) Zatížení části pozemku p.č. 662/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod
Sněžkou věcným břemenem uložení a provozování plynovodu pro budovu čp. 291 a
přístupu a vjezdu za účelem údržby a oprav plynovodu ve prospěch společnosti VČP Net,
s.r.o., IČ: 27495949, investora této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
úhradu ve výši 5.000,-- Kč + DPH na dobu neurčitou.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8) Omezení užívání části pozemku p.č. 651/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec
pod Sněžkou ve prospěch manželů Adély a Libora Vodseďálkových, investorů stavby ve
smyslu strpění časově neomezeného uložení a provozování vodovodní přípojky na části
tohoto pozemku a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti bude
zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 5.000,-- Kč + DPH.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

9) Omezení užívání části pozemku p.č. 313/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec
pod Sněžkou ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, investora stavby
ve smyslu strpění časově neomezeného uložení a provozování elektro NN přípojky na části
tohoto pozemku a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti bude
zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 5.000,-- Kč + DPH.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10) Pravidla a výše plnění za užívání obecních komunikací ke stavebním a demoličním pracím
ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

III. zastupitelstvo města navrhuje:
11) Starostu města pana Alana Tomáška do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s., IČ: 60108711, na další funkční období (období 2013-2018).
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

IV. zastupitelstvo města pověřuje:
12) Tajemníka MěÚ pana Mgr. Michala Bergera k účasti a zastupování akcionáře společnosti –
Města Pece pod Sněžkou na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s., IČ: 60108711, která je svolána na úterý 28. května 2013 do sídla společnosti
v Trutnově.
PRO: 6

PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta města

ZDRŽEL SE: 0

Ing. Zdeněk Virt
místostarosta města

