Město Pec pod Sněžkou

ZASTUPITELSTVO MESTA
USNESENI
z

25. veřejného zasedáni zastupitelstva města konaného dne 30.5.2018

v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, ép.236

ve

14.30 hodin

Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk Virt, Jaroslava Dostálková, Tomáš Kučerao lvan Balcar,
Zdeněk Vrtalao Vratislav Říhao Petr Haiso Walter Hofer
Zapisempověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Ivan Balcar a Walter
Hofer, ověřovateli zápisu schváleni Jaroslava Dostálková a Zdenék Vrtala.
Program:
1)

2)
3)

4)
5)

6)

Závérečný účetměsta zerck2}I7
Rozpočtovéopatření ě. 412018
Obecně závazné r,yhlášky (OZV o poplatcích; OZY, kterou se stanoví část společného
školskéhoobvodu ZŠ;OZY,kterou se rušíOZY č. 612010)
Nakládání s majetkem města
Rttzné
Diskuse

L
li

zastupitelstvo města souhlasí:
S celoročnímhospodařením Města Pece pod Sněžkou (účetnízávěrky města, účetnízávěrky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov, vč.
vŠechpříloh) v roce 2017 s qýhradami a schvaluje ZávérečnýúčetMěsta Pece pod Sněžkou za
rok 2017. Součástízávéreěného účtuje rovněž ZprQva o qýsledku přezkoumání hospodaření
Města Pece pod Sněžkou zarok20l7 vypracovaná KÚKK.

PRO:

il.
2)

9

PROTI:

0

ZDRŽF,L SE:0

zastupitelstvoměstaschvaluje:
Rozpočtovéopatření ě. 4l20I8 spočívajícív úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
2018 v tomto složení:
příjmy se zvyšují (+) o 4.808.280,-- Kč na 68.898.400,-- Kč
vydaje se zr,yšují (+) o24. ,158..610,-- Kčna_I99.27I.680,--Kč
úvěr 80.000.000,-- Kč
saldo příjmůa qýdajů se snižuje (+) o 60.649.670,-- Kč na -53.651.280,-- Kě
terminovaný vklad (+/-) 55.500.000,-- Kč

'

PRO:

9

PROTI:0

ZDRŽF,LSE:0

3)

Vydaní Obecně závazné vyhlášky č. Il20I8 o místních poplatcích ve znéni, jež je přílohou

tohoto usnesení.

PRO:

4)

9

PROTI:0

ZDF(ŽF,L SE:0

Vydání Obecně závazné vyhlášky č.2l20l8, kterou se rušíse obecně závazná vyhláška č.
612010, o místnímpoplatku zaptovozovaný výhernihrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízenípovolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ze dne 2t.I2.20l0

ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO:

5)

.

PROTI:0

ZDF(ŽF,L SE:0

9

PROTI:0

ZDRŽFISE:0

Koupi pozemků p.č.6515 - TTP o výměře 94 m2,p,č.65lt4 - TTP o výměře 1277 m2,p.č.
87l25 - ostatní plocha, ostatní komunikace o qýměře 3I Ň, části pozemku p.č. 65ll TTP
o výměře 3202 Ň a části pozemku p.č. 68/1 - TTP o výměře. 7545 ftÝ od paní Hany
Houdkové za celkovou kupní cenu 6.000.000,-- Kč. Kupní cena bude lílrazena ve třech
splátkách ve výši 2.000.000,-- Kč (první splátka před podpisem kupní smlour,y, druhá
splátka do 12 měsícůod podpisu kupní smlour,y, třetí splátka do 24 měsícůod podpisu
kupní smlouvy) bez zajíštěnínedoplatku kupní ceny zástavním právem či jiným způsobem.
9

PROTI:0

ZDRŽFJ- SE:0

Koupi části pozemku p.č. 1158/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa II
o qýměře cca489 m2 od pana Tomáše Skaly zacenu 50,-- Kč/rn2.

PRO:

9)

9

Uzavření dohody s Obcí Horní Maršov o vývoření společnéhoškolského obvodu spádové
základni školy, jejížčinnost r,ykonává Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov,
okres Trutnov, IČ:49290266,ve znéní,jež jepřílohou tohoto usnesení.

PRO:

8)

ZDF(ŽEL SE:0

obvodu základní školy ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO:

7)

PROTI:0

Vydání Obecně závazné vyhlášky ě. 3l20I8, kterou se stanoví část společnéhoškolského

PRO:

6)

9

9

PROTI:

0

ZDRžF,L SE:0

Koupi pozemku p.č. 1l58l20 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa II o
qiměře 8% Ň od manželůZdeřkaKuliše a Rena§ Kulis za ceu 50,-- KčlŇ

PRO:

9

PROTI:0

ZDRZF,L SF,:0

10) Koupi části pozemku st.p.č. 65lI - zastavéná plocha a nádvoří vk.ú. Pec pod Sněžkou o
qiměře cca 58 m2 od pánů Tomáše Hejčla a Igora Rejzka z;acenu5O,-- Kč/m2.

PRO:

9

PROTI:0

ZDF(ŽEL SE:0

11) Omezení užíváničásti pozemku p.č. 29ll - ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Pec pod
Sněžkou ve prospěch společnosti HD internet s.r.o., IČ: 04607821, investora stavbý ve
smyslu strpění Časově neomezeného uloženía provozování podzemního kabelu optické sítě
na Části předmětného pozemku bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení lůívání
nemovitostí bude zpoplaúrěno jednorázovou částkou ve qýši 6.050,-- Kč vč. DPH.

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELSE:0

12) Omezení užíváníčástípozemků p.č. 11912,124/6, l24l8,124127 - vše TTP a p.č. I24l23 _
ostatní plocha, ostatní komunikace, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch Ing. Tomáše
Vejdovy, investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného uloženía provozování
příjezdové komunikace, vodovodní, kanalízačnía slaboproudé přípojky pro plánovanou
novostavbu RD na p.p.č. 12815 na částech předmětn;ých pozemků bez zápísutohoto omezení
do KN. Omezení lůívánínemovitostí bude zpoplatněno jednoráaovou částkou ve výši
6.050,-- Kč vč. DPFVjeden dotčený pozemek.

PRO:

9

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

13) Omezeníuživéníčástípozemků p.č. 18/14 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Velká Úpa I a
p,č. 963lI a 96914 - oba ostatní plocha, jiná plocha, obou v k.ú. Velká Úpa II ve prospěch
spoleČnosti Pec Development, a.s., investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného
uloŽení a píovozování vodovodní a plynovodní přípojky a posílenívýtlačnéhokanalizačního
řadu pro plánovanou novostavbu BD Vlčice na p.p.č. 643 v k.ú. Velká Úpa I na částech
předmětných pozemků bez zápísu tohoto omezení do KN. Omezení tňívánínemovitostí
bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve qfši 6.050,-- Kč vč. DPWjeden dotčený
pozemek.

PRO:

9

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

14) Zatíženíčásti pozemku p.č, 478ll - ostatní plocha, manipulačníplocha v k.ú. Pec pod
Sněžkou věcným břemenem uloženía provozování přetožky elektro VN kabelu realizované
v souvislosti se stavbou Zastřešení parkoviště Bystřiny ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., budoucího provozovatele této přeložky. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve qfši 6.050,-- Kč vč. DPH na dobu neurčitou.

PRO:

9

PROTI:0

ZDRŽF,LSE:0

15) ZatíŽeru částípozemků p.č.478lI - ostatní plocha, manipulačníplocha ap.č. 47812- ostatní
plocha, ostatní komunikace, obou v k,ú. Pec pod Sněžkou věcným břemenem uloženi a
provozování přípojky elektro NN kabelu realízované v souvislosti se stavbou Zastřešení
parkoviŠtě Bystřiny ve prospěch společno sti ČPZ Distribuce, a.s., budoucího provozovatele
této přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve v!ši 6.050,-Kč/jeden dotčený pozemek vč. DPH na dobu neurčitou.

PRO:

9

PROTI:0

ZDRZEL SE:0

16) Prodloužení doby platnosti a účinnostiSmluv o věcném břemenu uzavřených se společností
Ski Pec a.s., kterou byly dne 1.I2.20l3 zatíženyčásti pozemků

t

a) P.Č. 17816 a 680 - oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod Sněžkou, kdy
věcné břemeno byLo zŤízeno pro umístěnía užívánístaveb ,,Technické zasněžování sjezdové
tratě Javor (kabelové a trubní rozvody)" a ,,Osvětlení sjezdové tratě Javor",
b) P.Č. 680lI, 698lI a 800/11 - vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod Sněžkou,
kdY věcné břemeno bylo zřízeno pfo umístění a uživénístaveb lanových drah nebo
l:'
lyžařských vleků Zahrádky a Vysoký svah,
c) P.Č.17816, 68014, 698ll a 800/11 - vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod
SněŽkou, kdy věcné břemeno bylo zŤízeno pro provozování sjezdových tratí Javor, Zahrádky
a Vysoký svah a jejichídržbysněhov]ými pásovými vozidly,

o dalŠÍch25 let, tedy způvodního data ukončení smluv 30,9.2032 do 30.9.2057 stím, že
ostatní ptáva a povinnosti smluvních stran plynoucí zvýše uvedených smluv se nemění.

PRO:

9

PROTI:O

ZDRŽF,LSE:0

I7) UzavŤení veřejnoprávní smlour,y mezi Městem Pec pod Sněžkou a Městem Trutnov

o

zajiŠťováníqýkonu části přenesené působnosti obce ve věci přestupků na dobu neurčitou od
1.10.2018 ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO:

9

PROTI:0

ZDP(ŽFI SE:0

18) Uzaťení veřejnoprávní smlour,y mezi Městem Pec pod Sněžkou a Městem Trutnov o
zajlŠťovánívýkonu úkolůpodle zékona o obecní poliiii na dobu neurčitou ode dne, kdy
rozhodnutí Krajského uřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci, nejdříve však ode dne 1 .7.2018, ve zněni, jež je přílohou
tohoto usnesení.

PRO:

9

PROTI:

ZDF(ŽELSE:0

0

19) PoČet 9 (slovy: devět) členůzastupitelstva Města Pece pod Sněžkou pro volební období
2018 až2022, kteří budou zvoleni v podzimních komrlnálních volbách.

PRO:

9

PROTI:

ZDRŽEL SE:0

0

/
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Alan Tomášek
starosta města

Ing, Zde

místostarosta

