
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MESTA

US|{ESENÍ
z 28. zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2022 ve 1 4.30 hodin

v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp.236.

Přítomni: Alan Tomášeko Petr Hais, Ivan Balcar, Vratislav Říha, Zrleněk Virt, František
Vaněk, Jaroslav Dudek, František Vambera

Omluveni: Tomáš |,íovák

Zápiserrr pověŤena paní Alexarrdra Oftová. do návrhové komise schváleni .Iaroslav Dudek a Ivan
Balcar. ověřovateli zápisu schváleni Frarrtišek Vambera a Vratislav Říha.

Progranr:

1) Rozpočtové opatření č. 112022
2) Nakládání s nrajetkenr města
3) 7.měna č. 1 územního plánu Pec pod Sněžkou
4) Různé
5) Disktrse

I. zastupitelstvoměstaschvaluje:

l) Rozpočtové opatřeni č, l12022 spočíva.iící v ťrpravě rozpočttt Města Pec pod Sněžkou na rok
2022 v tonrto složení:

příjnry se zvyšr.r.ií o 1.624.300,-- Kč na 53.920.000,-- Kč
výdaje se zvyšují o 12.642.000.-- Kč na 99.069.000,-- Kč

PRO: 8 PROTI: 0 ZDK.ŽF,L SE:0

2) Snrěnu části pozenrku p.č. 7l2 - ostatní plocha. marripulační plocha o výrněře 183 m2.
rrabyvatel: }'antastico s.r.o.. začásí pozemku 961 - ostatní plocha,.iiná plocha o výnrěr'e 183
m2. nabyvatel: Městcl Pec pod Sněžkou. vše v k.ú. Pec pocl Sněžkou. Rozdil výnrěr a cen
srrrěňovanýclr částí pozemků je rru|ový" smluvní strany si nebrrdou ničeho vzájemrrě doplácet,
PŤiietím tolroto ttsnesení se ruší usnesc,ní přijató na 15. zaseclání zastr"rpitelstva dne 2L).7.2020
pod bodenr č. 4).

PRO: 8 PROTI: 0 ZDp.ŽEL SE:0

3) Ornezení uživání části pozenrku p.č. 12416 - TTP v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch
společrrosti ČEZ Distribuce. a.s, investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného
uložení a provozování elektro NN kabelové přeložky realizované v sottvislosti s plánovanou
stavbou .,Bytové domy Na soutoku" na části předmětného pozemku" bez zápisu tohoto
omezení do I(N. onrezení uživání nemorlitosti bude zpoplatnčno jednorázovou částkou ve
r,ýši 6.050,-- Kč vč. DPH/dotčený pozenrek.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDP(žELSE:0



4) Rozšíření zástavníl.o práva k za.iištění ťtvěru čerpanóho na stavbu ,.Rekonstrukce lanové drálry

na Sněžku" dle zástavní smlouvy č. 1000035l614 o pozemek p.č.222l|1 - ostatní plocha.

ostatní komunikace o výměře 296 m2 v k.ú. Pec pod Sněžkou.

PRO: 8 PROTi: 0 ZDp(ŽEL SE:0

Il. zastupitelstvoměstarozhoduje:

5) O 60 rrávrzíclr na pořízení změtly č. l územrrílro plánu Pec pod Sněžkou na základě posouzení

a statroviska pořizovatele v souladu s § 46 ocist. 3 stavebnílro zákona takto:

a) vyhovuje se 24 rrávrhům na pořízení zrr'ěny č. 1 územního plánu Pec pod SněŽkou.

uvederrým pod poř. č. 1. ?. 3. 12. 13. 14, 15. 16. 1]"22.24"26.33. 35. 39. 45. 46.47.50.
51. 53. 54. 57 a 60 v příloze č. 1 tohoto usnesení;

b) vyhovuje se částečně 3 návrhůnr na pořízení změny č. l územního plánu Pec pod SrrěŽkou.

uvedenýnr podpoř. č,36" 44 a49 v příloze č. 1 tohoto usnesení;

c) nevyhovuje se 32 návrlrůrrr na pořízení znrěny č. 1 úzerr-rního plánr-r Pec pod Srrěžkou,

uvedenýmpodpoř'. č.4,5. 6,7.8,9. 10, 11, 18. 19.20. ?1.23.?5.27" 29.30" 31.32.34.
37. 38" 40. 41 .42.43.48. 52" 55. 56. 58 a 59 přílohy č. 1 tohoto ustresení;

d) bere se na vědomí 1 r.ávrh tra pořízerrí změny č. l územrrího plánu Pec pod SrrčŽkou.

trvedený pod poř. č. 28 v příloze č, l tohoto usnesení:

PRO:8 PROTI:0 ZDp(ŽF,L SE:0

[II. zastupitelstvo města schvaluje:

6) Zařar,ení návrhů na pořízení zrněr-ry č. 1 územnílro plánu Pec pod Sněžkou. uvedený'ch

v příloze č. 1 tohoto usllesení. kter"ým bylo vyhověno nebo částečně vylrověno, do zpráv_v

o uplatňovárrí územního plánu. jejíž součástí budou pokyny pro zpracování rrávrhu změr'y Č. 1

územrrílro plánu Pec pod Sněžkotr a prověřit rnožnostijeiich řešerrí.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDp(ŽEL SE:0

7) Podněty mčsta Pec poil Sněžkotr uvedené v př,íloze č. 2 tohoto usnesení a jejich zaÍaz,eni do

zprávy o uplalňovárrí úzernního plánu. jejíž sotrčástí budotr pokyrry pro zpracování návrhu

změny č. l územníl'o plánu Pec pod Sněžkou.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDp(ŽEL SE:0

IV. zastupitelstvo města ukládá:

8) Starostovi města in{brnrovat o výsledku.iednání zastupitelstva města k návrhŮrn na pořízení

zn'ěny č. l úzenrního plárru Pec pod Sněžkou bezodkladně je.|ich navrhovatele.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDp(žEL SE:0



V. za§tupitelstv-o města schvaluje:

9) [Jzavření dodatku č. 3 ke Snrlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spo.ierré
s veře.inoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 6.12.2019 ve zněrri. jež je př'í|ohou
tohoto usnesení.

PRO:8 PROTI:0 ZiDp(ŽiIlL SE:0

l0) Poskytnutí 1rnančního daru ve výši 30.000.-- Kč ()cir-lilLr tt]l1isu l'J !]lovarl l)cc 1ltlrl
Srrčžkorr. z,s.. lČ: l j985?qq. na částečné pokrytí náklaclů na spotlovní činrrost oddílu vroce
2021.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDru.ŽEL SE:0

1l) Poskytnutí flnančního daru ve výši l00.000.-- Kč rracharitativní účely pro občany válkou
postižené tJkrajiny přes organizaci Č]lověk v tísni.

PRO:8 PROTI:0 ZDp(Ž;EL SE:0

VI. zastupitelstvo města vysltlvuje,:

12) Souhlas se r,,znikem pracovnčprávního
JSDII) mezi Městem Pec pocl Sněžkotr a
Vaňkem.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRZE|L SE: 1

l,ztahu (dohody o pracovní činnosti jako hasiče
členenr zastupitelstva města Mgr. Františkern

Mp
místostarosta města

Alan Tomášek
starosta města


