Město Pec pod Sněžkou

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNnSENÍ
z 30. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.5.2022 ve 14.30 hodin
v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236.
Příúomni:Alan Tomáše\ Petr Haisn lvan Balcaro Vratislav Říhao František Vaněk, Jaroslav
Dudek, Zdeněk Virt, František Vaně§ František Yambera
Omluveni: Tomáš Novák
Zápisem pověřetla paní Alexandra Ortová. do návrhové komise schváleni Jaroslav Dudek a
F'rarrti šek Vambera. ověřo vate l i zápi su sclrv álerri lvan Balcar a František vaněk
Program:
l)
2)
3)
4)

I.
1)

Rozpočtor,éopatření č.312022
Nakládání s majetkerrl města
Různé
Diskuse

zastupitelstvoměstaschvaluje:
Rozpočtovéopatření č. 312022 spočír,a.iící
v úpravě rozpočlt"t Města Pec pod Sněžkou na rok
2022 v tomto složení:
příjrny se zvyšu.iío 15.224.100,-- Kč na 69.506.390,-- Kč
výdaje se zvyšují o 148.000.-- Kč na 99.57().290.-- Kč

PRO:8

2)

ZDP(žF,L SE:0

Onrezení užíváníčásti pozernku p.č. 698/l - ostatní ploclra. ostatní komunikace v k.ú. Pec
pod Sněžkou ve prospčch paní lrrg. .litky, I}oučkor,é.investorky stavby ve snryslu strpění
časově neomezeného uloženía provozovátrí vodovodní přípo.ik_r pro stár.ající budovrl čp. 28
v Peci pod Snčžkouna části předmětného pozemku bez zápisu tohoto omezení do KN.
Onrezení užívállínetnovitostí bude zpoplatněrlo jednorázovou částkou ve výši ó.050.-- Kč vč.
DPřl/dotčený pozernek.

PRO:

3)

PROTI:0

8

PROTI:

0

ZDp.ŽEL SE:0

C)nrezení užíváníčásti pozemku p.č. 698/l

-

ostatní plocha. ostatní komunikace v k.ú. Pec
pod Sněžkou ve prospěch manželůSilvie a .Iiřílro l,encových, investorů stavby ve smys|u
strpěni časově neomezeného trložerría provozování vodovodrrí přípojky pro stáva.iící budovrr
čp. 29 v Peci pod Sněžkou na části předrnětného pozemku bez zápisu tohoto omezení do KN,
Onrezení užívánínenrovitostí bude zpoplatněrro jedrrtlrázovou částkou ve výši 6.050.-- Kč vč.
DPlj/dotčerrý pozemek.

PRO: 8

PROTI: 0

ZDF(žELSE:0

4)

Omezení užívémíčásti pozemku p.č. 698/1 * ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec
pod Sněžkou ve prospěch Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a
novinových služeb ZO OS ZPTNS, ČPSnÝ TELECOM, a.s. a OS Zaměstnanců poštovních,
telekomunikačních a novinových služeb, ZO ZPTNS, ČnSrÁ POŠTA, S.P., PŘEPRAVA
SrŘEnNÍ ČECHY, investorů stavby ve smyslu strpění časově neomezeného uloženía
provozování vodovodní přípojky pro stávající budovu čp. 235 v Peci pod Sněžkou na části
předmětného pozemku bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívánínemovitostí bude
zpoplatněno jednorázovou častkou ve qfši 6.050,-- Kč vč. DPH/dotčený pozemek.

PRO:8
5)

0

8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

Ornezení užíváníčásti pozemku p.č. 68012 - ostatní pltlclra. ostatní komunikace v k.ú. Pec
pod Sněžkou ve prospěch pánťr Ing. I-ud'ka Chmelaře. Ing. .|ana ltubky a paní Mgr. Klár5l
Sanršiňákové. Věry Sobotkové a Renat_v Vašicové.investorů stavby ve smyslu strpěrrí časově
neomezeného uloženía provozování vodovodrrí a kanalizačnípřípojky pro stávaiící budovu
čp. l8 v Peci pod Sněžkou na části předmětného pozenrku bez zápisu tohoto omezení do KN.
Ornezení užívánínemovitostí bude zpoplatrrěno jednorázovou částkou ve výši 6.050.-- Kč vč.
DPll/dotčený pozenlek.

PRO:

7)

ZDK.ŽEL SE:

Omezení užíváníčástípozemků p.č. 222ll a p.č. 222lI4 * oba TTP a p.č. 222ll1 * ostatní
ploch4 ostatní komunikace, všech v k.ú. Pec pod SŇžkou ve prospěch pana Rudolfa
Nikolaie, investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného uloženía provozování
kanalizačnía vodovodní přípojky pro stávající budovu čp.27 v Peci pod Sněžkou na částech
předmětn;ých pozemků bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení uživánínemovitostí bude
zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 6.050,-- Kč vč. DPHidotčený pozemek.

PRO:

6)

PROTI:0

8

PROTI: 0

ZDP(ŽELS§:0

()mezerrí užíváníčásti pozen:rku p.č. 21114 - 'f'fP v k.ťt. Pec pocl Sněžkou ve prospěch
nrarrželůlng. Evy a lrrg. Jiřího Bornových. investorů stavby r,,e smyslu strpění časově
neomezenélro uložerría pfovozovárrí vodovoclrrí a kanallzačnípřípojky pro stávající budovu
čp. 24 v Peci pod Sněžkou na části pr'eclnrětrrého pozemktr bez zápisu tolroto omezení do KN.
Onrezení užívánínenrovitostí bude zpoplatnčno.|ednorázovott částkou ve výši 6.050.-- Kč vč.
DP}{/dotčerrý pozernek.

PRO:8
8)

ZDp.ŽEL SE:0

lJzavření dodatku č.2 ke smlouvě o clílo z11.6.2021 se společností3K stavby s.r.o,. IČ:
03222683. ve znění. jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO:

9)

PROTI:0

8

PROTI:

0

ZDR.ZEL SE:0

Pravidla a výše plnčnízauž,il,ání městskýclr pozen.kťr k investičnívýstavbě ve znění. jež je
přílolrou tolroto usnesení.

PRO:8

PROTI:0

ZDp(ŽEL SE:0

10) Úeetní odpis pohledávky města ve qýši 793.929,-- Kč plynoucí ze smlouvy uzavřenó dne
20.3.2000 mezi Městem Pec pod Sněžkou a panem Petrem Hromátkou (ve znění dodatku č. 1
ze dne 27.9.2005 a dohody o narovnání uzavřené mezi jmenovaným a manželi Jiřinou a
Milanem Janečkovými dne l2.1 .2007) z důvodu jejího promlčenía ner,ymahatelnosti.

PRO: 8

PROTI:0

ZDF(Ž&L SE:0

l 1) Počet 9 (slovy: der,čt) člerrůzastupitelstva Města Pece pod Sněžkou pro volební období 2022
až2026, kteří budou zvoleni v podzimních komurrálrríclr volbách.

PRO:8

PROTI:0

7DRZřJL SE:0

l

Alan Tornášek
starosta města
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