
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MESTA

USl{EsENÍ
z27. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.12.2021, ve 14.30 hodin

v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp.236.

Přítomni: Alan Tomášeko Petr Hais, Ivan Balcar, Vratislav Říha, Zdeněk Virto František
Vaně\ Jaroslav Dudek, František Vambera

Omluveni: Tomáš Novák

Zápísem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni František Vaněk a
Vratislav Říha, ověřovateli zápisu schváleni a Jaroslav Dudek a Ivan Balcar.

Program:

1) Rozpoěet města narck2022
2), Rozpočtové opatření ě.l0l202l
3) Obecně závaznávyhláška č.Il202I, kterou se mění Obecně závaznávyhláška č.Il20I9 o

místních poplatcích
4) Obecně závaná vyhláška č. 2l202l o místním poplatku za odkládání komunálního

odpadu z nemovité věci
5) Obecně závazná vyhláška č, 312021 o stanovení obecního systému odpadového

hospodařství
6) Nakládání s majetkem města
7) Růmé
8) Diskuse

I. zastupitelstvoměstaschvaluje:

1) Rozpoěet Města Pece pod Sněžkou na rok 2022 vtomto složení:

celkové příjmy 52.295.700,-- Kč
celkové qýdaje 86.427.000,-- Kč

Schodek rozpočtu a splátky úvěru budou hrazeny z prostředků z minulých let. Závaznými
ukazateli pro schodkorný rozpočet na rok 2022 jsou u příjmů třídy a u qýdajů paragrafy.
Závazným ukazatelem pro PO je roční příspěvek na činnost ve výši LI62.000,-- Kč a na
mzdy ve l}ši 126.000,-- Kč, celkem ve qýši 1.288.000,-- Kč.

PRo: 8 PROTI: 0 ZDRŽF]L SE: 0



2) Rozpočtové opatření ě. I0l2021 spočívající v úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
202I v tomto složení:

příjmy se zvyšují (+) o 7.242.400,-- Kč na 65.564.080,-- Kč
výdaje se zvyšují (+) o 11.144.000,-- Kč na 93.443.190,-- Kč

PRo: 8 PROTI: 0 ZDRŽF;L SE: 0

3) Vydaní Obecně závazné vyhlášky č. 112021, kterou se mění Obecně závar-ná vyhláška č.
l l20l9 o místních poplatcích ve znéní, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRo: 8 PRoTI: 0 ZDRŽF;L SE: 0

4) Vydání Obecně závamé vyhlášky č. 2l202I o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRo: 8 PROTI: 0 ZDRŽF"L SE: 0

5) Vydaní Obecně závazné vyhlášky č. 3l202l o stanovení obecního systému odpadového
hospodtířstvíve znérú, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRo: 8 PRoTI: 0 ZDF{ŽF.L SE: 0

6) Omezení uživání části pozemku p.č. 65114 - TTP v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch
společnosti TARGYANA s.r.o., investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného
uložení a provozoviání vodovodní a kanalizační přípojky ke stávající budově čp. 218 v Peci
pod Sněžkou realizovaných v souvislosti s jejími plánovanými stavebními úpravami na části
předmětného pozemku bez zélpisu tohoto omezení do KN. Omezení uživání nemovitosti bude
zpoplatněno jednorazovou částkou ve výši 6.050,-- Kč vč. DPH/dotčený pozemek.

PRo: 8 PROTI: 0 ZDF(ŽE;L SE: 0

7) Poskytnutí dotace na sportovní činnost, ntíkup sezónních jízdenek a na pořádání lyžařských
závodtt na rok 2022 spolku TJ Slovanu Pec pod Sněžkou, z.s. ve výši 250.000,-- Kč a
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy

PRo: 8 PROTI: 0 ZDRŽFJ- SE: 0

8) Poskytnutí dotace na částečné pokrytí nrákladů na editaci historických dokumentů do veřejně
přístupné webové aplikace Archa Krkonoš na rok 2022 zapsanému ústavu Paměť Krkonoš ve
\.ýši 50.000,-- Kč auzavŤeni příslušné veřejnoprávní smlouvy.

PRo: 8 PROTI: 0 ZDRŽF,L SE: 0

9) Poskytnutí dotace na uspořádaní benefiční akce,,Na Sněžku pro ......" a akce Hendicap fest
dne 28.5.2022 Nadačnímu fondu KlaPeto ve qfši 100.000,-- Kč a uzavření příslušné
veřej noprávní smlouvy.

PRo: 8 PROTI: 0 ZDRžF;L SE: 0



10) Poskytnutí dotace na částečné pokrytí nákladů narcalizacl2. etapy opravy krovu a střešní
krytiny velkoúpského kostela v roce 2022 řltmskokatolické famosli Janské Lázné ve výši
250.000,-- Kč a uzavření příslušné veřejnopráwí smlouvy.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽELSE:0

11) Poskytnutí dotace na vydání 56. (léto 2022) a 57. (zima2023) čísla sezónních novin
Veselý qflet panu RNDr. Pavlu Klimešovi ve výši 70.000,-- Kč a uzavření příslušné
veřej noprármí smlouvy.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽELSE:0

12) Poskytnutí dotace na uspořádání Plesu města Pec pod Sněžkou a hotelu Horizont dne
2632022 a Mikulášské zábavy vprosinci 2022 společnosti Regata Čechy, a.s. ve qýši
60.000,-- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽF,LSE:0

13) Poskytrrutí dotace na propagaci a marketing města Pec pod Sněžkou na rok 2022 spolku
Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s. ve qfši 200.000,-- Kč a
uzavření příslušné veřejnoprármí smlouvy.

PRO: 8 PROTI: 0

14) Poslqrtnutí dotace
23.|.2022 společnosti
veřej noprálmí smlouvy.

PRO:8 PROTI:0

ZDRŽELSE:0

na uspořádéní mezínátodního festivalu skialpinismu ve dnech 20.-
SKIALPUJfest s.r.o. ve qýši 50.000,-- Kč a uzavření příslušné

ZDP.ŽELSE:0

ZDF(ŽrJLSE:0

ilL zastupitelstvo města bere na vědomí:

15) Provedení ro4počtového opatření č. 912021 starostou města, které spočívalo ve zvýšení
příjmů o 8.560,-- Kč.

PRO: 8 PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta města

Ing. Z .ěk Virt
místostat sta města


