Město Pec pod Sněžkou

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z

24. veřejného zasedéni zastupitelstva města konaného dne 14.3.2018 ve 14.30 hodin

v polyfunkčním domě ve Velké Úpě,

čp.236

Přítomni: Alan Tomášeko Zdeněk Virt, Jaroslava Dostálková, Tomáš Kučera, Ivan Balcar,
ZdenékVrtalao Vratislav Říha, Petr Hais, Walter Hofer
Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Vratislav Říha a
Tomáš Kučera, ověřovateli zápisu schváleni Walter Hofer a Ivan Balcar.
Program:

1)
2)
3)
4)

Rozpočtovéopatření č.3l20l8
Nakládání s majetkem města
Ruzné
Diskuse

I.
1)

zastupitelstvoměstaschvaluje:
Rozpočtovéopatření č.312018 spočívajícív úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
2018 v tomto složení:
příjmy se zlyšují (+) o 1 .999.650,-- Kč na 64.090,120,-- Kč
v}daje se zvyšují(+) o 38.871.000,-- Kč na I75.II3.070,-- Kč'
saldo příjmůa výdajů se zr,yšuje () o 36.871,350,-- Kč na -114.300.950,-- Kč

PRO:

2)

9

0

ZDF(ŽEL SE:0

Omezení užíváníčástípozemků p.č.l089l4 a 1090 - oba ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Velká Úpa II ve prospěch společno stt ČPZ Distribuce, a.s. investora stavby ve smyslu
strpění časově neomezeného uloženía provozování elektro NN kabelové přípojky pro
plánovanou novostavbu objektu na pozemku p.č, 759ll na části předmětn;ých pozemků bez
zápisu tohoto omezení do KN. Omezení uživání nemovitosti bude zpoplatněno
jednorazovou částkou ve qýši l2.I00,-- Kě vě. DPH.

PRO:9

3)

PROTI:

PROTI:

0

ZDRZEL SE:0

Omezení užiyáni části pozemku p.č. 12416 - TTP v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch
společnosti ČPZ Distribuce, a.s. investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného
uloženía provozování elekíro NN kabelové přípojky pro plánovanou novostavbu RD na
p.p.č. I28l5 na části předmětného pozemku bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení
uŽÍvénínemovitosti bude zpoplatněno jednorazovou částkou ve výši 6.050,-- Kč vč. DPH.

PRO:

9

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

4)

Zatížerltčástípozemků p.ě. I089l4 a 1090 - oba ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č.
762lI - ostatní plocha, sportoviště a rekreačníplocha, všech v k.ú. Velká Úpa II věcným
břemenem uloženía provozování přípojky elektro NN kabelu realizované v souvislosti
sýstavbou parkovacího domu ve prospěch společností ČEZ Distribuce, a.s., budoucího
provozovatele této přípojky. Věcné břemeno bude zíízenoza jednoránovou úhradu ve výši
18.150,-- Kč vč. DPH na dobu neurčitou.

PRO:9

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0
:

5)

PRO:9

6)

PROTI:0

ZDRŽB,L SE:0

PROTI:0

ZDRŽF,L SE:0

Poskytnutí dotace na propagaci a marketing města Pec pod Sněžkou na rok 20i8 spolku
Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s. ve qfši 400.000,-- Kč a
uzavŤetú příslušnéveřejnoprávní smlouvy.

PRO:

9)

ZDRZEL SE:0

Poskytnutí dotace navydžní50. (léto 2018) a5l. (zima2019) číslasezónních novin Veselý
ýlet panu RNDr. Pavlu Klimešovi ve výši 70.000,-- Kě auzavření příslušnó veřejnoprávní
smlouvy.

PRO:9

8)

PROTI:0

Bezúplatný převod pozemků auzavŤení příslušnésmlour,y o bezúplatném převodu pozemků
p.č. 73016 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 73017 - ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.č. 1155 - TTP o celkové výměře 352 1ď, všech vk.ú. Velká Úpa II s
Českou repubfiÉou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

PRO:9

7)

-

ostatní plocha, ostatní komunikace vk.ú. Pec pod
provozování
Sněžkou věcným břemenem uloženía
plynovodního řadu (stavba,,Prodloužení
STL plynovodu PE D 63 + 3 STL přípojky PE D 32 - Řadový rodinný dům - objekt A, B,
C, č. stavby 8800082817" ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., budoucího
provozovatele této stavby. Věcné břemeno bude zŤizeno zajednorázovou úhradu ve výši
30.250,-- Kč vč. DPH na dobu neurčitou.

Zatíženíčásti pozemku p.č. 155i13

9

PROTI:0

ZDRžF,LSE:0

Poskytnutí dotace na akci ,,BIKE VÍKEND MTB 2018" spolku
výši 1 00. 000,-- Kč a uzavření příslušnéveřej noprávní smlouvy.

PRO:

9

PROTI:0

Z&S

Apache Team, z.s. ve

ZDptŽllLSE:0

10) Poskýnutí dotace na sportovní činnost, ntíkup sezónních jízdenek a na pořádtíní lyžařských
závodi spolku TJ Slovanu Pec pod Sněžkou, z.s. ve výši 250.000,-- Kč auzavíenípříslušné
veřej noprávní smlouvy.

PRO:

9

PROTI:0

ZDRŽF,LSE:0

11) Poskytnutí dotace na uspořádání benefičníakce,§a Sněžku pro ......" dne 26.5.2018
Nadačnímufondu KlaPeto ve výši 80.000,-- Kč a uzaťenípříslušnéveřejnoprávní smlouvy,

PRo:9

PRoTI:0

ZDP(ŽF"LSE:O

12) Poskýnutí dotace na uspořádání Plesu města Pec pod Sněžkou a hotelu Horizont dne
24,3.2018 a Mikulášské zábavy dne 5.12.2018 společnosti Regata Čechy, a.s. ve výši
:
150.000,-- Kč a uzaťenípříslušnéveřejnoprármí

smlouvy.

PRo:9

PROTI:0

ZDRŽELSE:0

13) UzavÍenídodatku č. 5 ke stanovám DSO Svazek obcí Východní Krkonoše ve znéni, jež je
přílohou tohoto usnesení.

PRO:9

PROTI:0

ZDRžF,L SE:0

14) Uzavření smlour,y o stavbě nové lávky přes Zelený potok se společností Kubík Sněžka s.r.o.
a se Správou KRNAP ve znéní,jež je přílohou tohoto usnesení.

PRo:9

PRoTI:0

ZDRŽELSE:O

15) Vyhlášení výběrového řízení a schválení zadávací dokumentace k veřejné zakénce na
dodavatele stavby ,,Dopra.mí terminál Pec pod Sněžkou" ve znéri, jež je přílohou tohoto
usnesení.

PRO:9

PROTI:0

ZDRŽF,LSE:0

16) Provedení výběru dodavatele na veřejnol zakázku ,,Zména řešení odkanalizování toalet
horní stanice lanové dráhy na Sněžku",ktetábude zadána jako veřejná zakénkana dodávku
v reŽimu zjednodušeného podlimitního řízeru dle § 53 zékona č. 13412016 Sb., a pověřuje
starostu města ke schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky a zahájení zadávaciho
řízení.

PRO:9

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

17) Zrušenívýběrového (zadávacího) řízeník veřejné zakáace na dodavatele stavby ,,Parkovací
dům Velká Úpa".

PRo:9
il.

PRoTI:O

ZDRžF]L SE:O

zastupitelstvo města navrhuje:

18) Pana Alana Tomáška jako zástupce města ke._znovuzvolení
společnosti Vodovody akanalizace Trutnov, a.s., IČ: 60108711.

PRo:

8

PRoTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

za

člena představenstva

ilI.

za§tupitelstvoměsta deleguje:

19) Pana Mgr. Michala Bergera ja\o zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, &.s., IČ: 601087ll, která se bude konat die 28.5.2018 v sídle
společnosti.

PRo:9
IV.

PROTI:O

ZDRŽELSE:O

zastupitelstvo města stanovuje:

20) S
j

ÚČinností od 1 .1.2018 kompetenci starosty města k samostatnému provádění

ednotlivých rozpočtových opatření v následuj ícímrozsahu:

A)

Na straně výdajů:

l) Do qýše 100.000,-- Kč včetně zapojení přebytku hospodaření zminulých
v případech:

let

a) rozpoČtovéhozapojení účelověpřidělených finančníchprostředků z jiných
rozpočtůna straně příjmů i qidajů nebo
jsou-li
b)
vyvolaná organizačnímizměnami, pokud §rto změny nevyvolávají další
nrároky na finančníprostředky města,
2) V částkách nad l00.00l,-- Kč v případech:
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný vYdaj na zajištění chódu obce, v případě
havátíínebo stavu nouze, vYdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je věnáno penalizací a dopady penalizací mohou wýrazné
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady nebo
b) uhrady pokut, penále zrozhoďnutínadřízených orgánů a dohledů a dalšínutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a májen formální
charakter, protože výdaj musí bý realizován.

B)
C)

pRo:9
V.

Na straně příjmů:v neomezené rnýši.
V případě prutokových dotací: v neomezené výši.

pRoTI:O

ZDRžF;LSE:0

zastupitelstvo města si vyhrazuje:

21) S účinnostíod

1 . 1 .20 1 8 provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený samostatně
starostovi města a b;it informováno o rozpočtových opatřeních provedených samostatně
starostou města na nejbližšímzasedání zastupitelstva.

PRo:

9

PROTI:

0

ZDRŽFJ- SE:

0

VI.
22)

zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Provedení rozpočtového opatřeníč,Il2018 starostou města, které spočívalove zvýšení
příjmů o 50.000,-- Kč a zvýšenívýdajů o 62.100,-- Kč,

b) Provedení rozpočtového opatřeníč.2l20l8 starostou města, které spočívalove zqfšení
příjmů o 45.970,-- Kč a zrnýšení výdajů o 45.970,-- Kč.

PRO:

9

PROTI:0

ZDP(ŽF,LSE:0

Alan Tomášek
starosta města

místostarosta města

