
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MňSTA

US|{ESENI
z3l.zasedánízastupitelstvaměstakonarréhodne l5.ó.2022ve 14.30hodinvpolyfirnkčnímdonrě
ve Velké Úpě, čp. 236.

Přítomni: Alan Tomášek, Petr Hais, lvan Balcaro Vratislav Říha, Zdeněk Virt, Tomáš Novák,
František vaněk

Omluveni: Jaroslav Dudek, František Vambera

Zápisern pověřena pani Alexandra Ortová. c1o rrár,rhové komise schváleri Ivan Balcar a František
Vaněk. ověřovateli zápisu scl-rválerri 'rornáš Novák a Vratislav Říha.

Program:

1) Závěrečný účet Města Pec pod Sněžkou za rok 202l
2) Nakládálrí s majetkem města
3) Různé
4) l)iskuse

I. zastupitelstvo města souhlasí:

l) S celoročnírn hospodařením Města Pece pod Srrěžkou (účetní závěrky, města. účetní závěrky
příspěvkové organizace Základrrí škola a Mateřská škola. Pec pod Sněžkou. okres J'rutnor,. vč.
všech příloh) vroce 20?1 bez výhrad a schvalu.ie Závěrečný účet Města Pece pod Sněžkou za
rok 202l a účetrrí závěrku Města Pec pod Sněžkou a příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola. Pec pod Srrěžkou. okres T'rutnov za rok 202l. Součástí závěrečného ťrčtu ie
rovněž Zpráva o vý-sledkLr přezkoumárrí hospodařerrí Města Pece pod SrTěžkou za rok 2021
vypracovaná KIJKK.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRžEL SE:0

II. zastupitelstvtlměstaschvaluje:

7) Snrěnu části pozemku p.č. 11316 - ostatní plocha. ostatní konrunikace o výměře 145 rn2 -
trabl,vatel SMET'H PEC s.r.o. za část pozemku st.p.č. 24] - zastavěná plocha a nádvoří o
výrrrěře 86 nr2 - nabyvatel Město Pec pod Srrěžkou. r,še v k.ťt. Pec pod Sněžkou. Rozdíl výměr
směňovaných pozemků čirrí -59 m2. Rozdíl cen směňovanýclr pozemkťr bude činit 1.069.200"--
Kč. které budou městu doplaceny po uzavření směnné smlouv_v.

PRO: 7 PROTI:0 ZD;I(ŽEL SE:0



3) onrezení už.ívání části pozemku p.č. 800/1l - ostatní plocha. ostatní komunikace v k.Ú. Pec pod

Sněžkou ve prospěch parrí Kateřiny Haškové a pánťl Lukáše Kece. Ondřeie Kece" Ing,

Domirrika Šaška a lng. Matěje Šaška, itrvestorů stavby ve snryslu strpění časově neomezeného

r_rložení a provozování kanalizační přípojky pro stávající budovu čp. 19 r'Peci pod SněŽkou na

části předmětrróho pozernku bez zápisu tohoto onrezetrí do KN. Omezení uŽÍvárrí nemovitosti

bucte ipoplatněno jeclnorázovou částkou ve i,,ýši 12.100"-- Kč r,č. DPt{/dotčený pozemek.

PRO: 7 PROTI:0 ZDp(ŽEL SE:0

4) 7,atížetti části pozernku p.č. 664lt - ostatní plocha, ostatní konrunikace v k.Ú. Pec Pod SněŽkorr

věcnýrrr břemónem umístění a užívátti přípojky elektro NN kabelu s právem vstttpu avjezdu za

účelerrr provádění ťrdržby. oprav a likvidace této inženýrské sítě slouŽÍcí pro provoz

automatického odbavovacího systému parkoviště Zelený potok ve prospěclr společnosti MEGA
pl,t]S INVEST's.r.o., br.rdoucího provozovatele této přípojky. Věcrré břemeno bude zřízeno za

iednorázovou úlTraclu ve výši 24.200"-- Kč vč. DPH/dotčený pozemek na dobu neurČitou.

PRO:7 PROTI:0 ZDRŽF,L SE:0

5) l1zavřerrí cJoclatku č. 1 ke Smlouvě o snrlouvě budoucí kuprrí uzavřené dne 20.5.202l Se

společnosti Pec Resort lnvest a.s.. IČ: 01868616. týkající se pozemku p.č. l8/1 -'f'fP o výměře

3020 m2 v k.ú. Pec pod Srrěžkou. ve znění.iež.ie přílohou tolroto usnesenÍ.

PRO:7 PROTI:0 ZDP(ŽEL S§:0

6) pro<lei pozenrku p.č. 18i 1 - TT'P o vý,měře 3020 m2 vk.ú. Pec pod Sněžkou společnosti Pec

Resort Invest a.s.. IČ: 018686l6. za cenu 15.077.000.-- Kč bez DPH. Přijetím tohoto t-tsnesení

se ruší usnesení přijaté na22. zasedání zastupitelstva dne 12.5.202l pod bodenr č. 6).

PRO: 7 PROTI: 0 ZDp(ŽEL SE:0

7) L]zavřerrí snrlouvy o snllouvě budoucí o zíízení služebnosti za účeler'r pr'eložky obecrrílro STl,
plynovodu na p.p.č. 971/97 - TTP v k.ú. Velká Úpa ll se společností ONSE'| a.s. a třístranné

snrlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízerrí a úhradě nákladů s ní spojenýclr se
společnostmi ONSE'f a.s, a GasNet. s.r.o.. obě ve zněních.iež jsou přílohorr tohoto ttsnesenÍ.

PRO:7 . PROTI:0 ZDp(ŽEL SE:0

8) V působnosti valné hromady společnosti Lanová dráha Srrěžka. a.s.. ]Č: 25266608. výroční
zprávu společrrosti 7,a rok 2021 vč. útčetní závěrky společrrosti za rok 2021. zprávu
představenstva společnosti za období od poslední valné hromady. ,zprávu dozorčí rady

společnosti a hospodářský, vý,sledek společrrosti a jeho vypořádáni za rok 202l ve zněrrí, jež
jsou přílohou tohoto usnesení.

PRO: 7 PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta města
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