
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ
z25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 3.11.2021ve 14.30 hodin

v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp.236.

Přítomni: Alan Tomášek, Petr Hais, Jaroslav Dudek, Ivan Balcar, Vratisla, Řha, Tomáš
Novák, František Vaněk, František Vambera

omluveni: zdeněkvirt

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Vratislav Říha a
František Vambera, ověřovateli zápisu schváleni Jaroslav Dudek a Tomáš Novtík.

Program:

1) Rozpočtové opatření č.8l202I
2) Nakládání s majetkem města
3) Různé
4) Diskuse

I. zastupitelstvo města schvaluje:

1) Rozpočtové opatření ě.8l202I spočívající v úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou narck202I
takto: celkové příjmy ani výdaje města se nemění, u qýdajů dochází k přesunu konkrétních
částek mezi jednotlivými parugraý dle přílohy tohoto usnesení.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRZEL SE:0

2) Omezení užívání části pozemku p.ě. 66212 - ostatní plocha, ostatní komtrnikace v k.ú. Pec
pod Sněžkou ve prospěch paní Aleny Novotné, investorky stavby ve smyslu strpění časově
neomezeného uložení a provozování vodovodní přípojky pro stávající stavbu bez ěp.lče.
postavenou na st.p.č. 488lI, na části předmětného pozemku bez zápisu tohoto omezení do
KN. Omezení užívémí nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve r,}ši 6.050,--
Kč vč. DPH.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDP(ŽF,L SE:0

3) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z11.6.202l se spoleěností 3K stavby s.r.o., IČ:
03222683 ve znéní, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDP.ŽFJ- SE:0



4) Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozování hostinských služeb v horní a dolní stanici
lanové drzty na Sněžku ze dne 22.12.2016 se společností EVENTREND PRAGUE s.r.o., IČ:
24241962, ve znéní, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRZEL SE: 0

II. zastupitelstvo města bere na vědomí:

5) Provedení rozpočtového opatření č.712021 starostou města, které spočívalo ve zqýšení příjmů
o 5.535.320,-- Kč azýšent ýdajů o 62.000,-- Kě.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDP(žEL SE:0

Alan Tomášek
starosta města místostarosta města

hp' lfi_.'... 
\

R (Z\] )s#ý



PříIoha k rozpočtovému opatření č.8

Přesun částek mezi paragrafy výdajů:

Z paragrafu 22I2-6I2L se přesouvá :

1_)na paragraf č.-22L9-5169 částka 150 000,-Kč-.Celkové navýšeníje na 260 000,-Kč.

Důvodem jsou zvýšené náklady na předkolaudačníměřeníhlučnosti a drsnosti ploch u DT,

Dále nové dopravníznačenína kapličce sever ijih a opětovné zprovozněníhasícího systému
na DT po poruchách.
2)na paragraf 22L9-6t21částka,2 500 000,-Kč.Celkové navýšeníje na 3 319 000,-Kč.

Důvodem je dodávka nového opláštění severní strany DT včetně okapnic(2 mil) a vybudování
parkoviště pro boudaŤe u pošty ve V.Ú.(SOO tis.).

3)na paragraf 3639-6121 částka 2 000 000,-Kč.Celkové navýšeníje na 4 600 000,-Kč.

Jedná se o dobudovánípřekladiště URAN.
4)na paragraf 3639-6123 částka 6 000,-Kč.Celkové navýšeníje na 1-56 000,-Kč.

Odkup vozidla od LD dle odhadu.
5)na paragraf3113-6121 částka 125 000,-Kč.Celkové navýšeníje na8225 000,-Kč.

Jedná se o navýšenív důsledku víceprací na přístavbě ZŠ.

Na paragrafu 22I2-6L21 se snižuje částka z původních 5 000 000,-Kč na 2L9 000,-Kč.
Kruhový objezd u Hradce se letos z plánu investic v důsledku úspor vypouští.
Z paragrafu č.2272-5771 přesouváme částku 225 000,-Kč do paragrafu č. 5512-6122.Tento
převod do rozpočtu hasičů byljiž zastupitelstvem schválen. Paragraí 2272-5t71 se ponižuje
na částku L775 000,-Kč.Oprava LD bude levnějšínež jsme předpokládali.(cca 500 000,-Kč)

V Peci pod Sněžkou 1'IL2L lng. Zdeněk Virt


