
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MESTA

USNESENI

ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne22.2.2a23 ve 14.30 hodin
v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp.236.

Přítomni: Ivan Balcaro Ing. Lenka Balcarová, Jaroslav Dudek, Jiří Holeček,Ilona Karlíkováo
Martin Kodet, MUDr. Petr Martinov, Alan Tomášek

Omluveni: Mgr. František Vaněk

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Lenka Balcarová a
Jaroslav Dudek, ověřovateli zápisu schváleni Petr Martinov a Alan Tomášek.

Program:

1) Rozpočtové opatření é.Il2023
2) Nakládání s majetkem města
3) Růmé
4) Diskuse

I. zastupitelstvo města schvaluje:

1) Rozpočtové opatřeníč.112023 spočívající v úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok
2023 v tomto složení:

přiimy se zvyšu.ií cl 605.200,-- Kč na 62.250.600,-- Kč,
výdaje se zvyšují o 4.703.200,-- Kč na 125.028.200.-- Kč.

ZDF.žB,L SB:0

2) Srněnu části pozemkrr p.č. 67()15 -'f'I'P o výnlěře 35 rl2. nabyvatelé: manželé Mgr. Ir.a a
.laroslav Kubátovi. za část pozemku p.č. l49ll - ostatní plocha. zeleň o výnrěřc 35 rr.:.
nabyvatel: Město Pec potl Snčžkor,r. vše v k.ú. Velká tipa lI. Rozclíl výrněr a cen
směňovaných částí pozenrkťl je nulový. smluvní stlany si nebudou ničeho vzájemně
doplácet.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽELSE:0

3) Omezeníužívání části pozemku p.č. 600/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká
Úpa I ve prospěch společnosti Pec Resort Invest a.s., investora stavby ve smyslu strpění
časově neomezeného umístění elektro NN přípojky a přípojky sítě CETIN pro plánovanou
novostavbu ,,Bytový dům na st.p.č. 41 v k.ú. Velká Úpal" na části předmětného pozemku
bez zápísu tohoto omezení do KN. Omezení ižívar:ť. nemovitosti bude zpoplatněno
jednorázovou částkou ve qfši 12.100,-- Kč vč. DPFI/dotěený pozemek.

PRO: 8 PROTI: 0

PRO:8 PROTI:0 ZDP(Žř'iL SE:0



4) Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené
s veřejnoprávní smlouvou o posky.tnutí dotace ze dne 6.12.2019 ve znění, jež je přílohou
tohoto usnesení.

PRO:8 PROTI:0 ZDR.ZEL SE:0

5) Odměnu za výkon lunkce prvnílro neur,,olněnélro místostarosty města Mgr. frrantiška Varika
ve výši 2l .418.-- Kč/měsíc s účinností od 1 .3.2023.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRZEL SE:0

6) Odměnu za výkon funkce druhého neuvolněného místostarosty města Ivana Balcara ve rnýši
10.709,-- Kč/měsíc s účinností od 1.3.2023

PRO: 7 PROTI: 0- ZDRZEL SE: l

7) Vyplácení měsíčních odměn zastupitelům, předsedům a členům výboru dle zákona o obcích
anařízení vlády č.3I8l20I"7 Sb. vplatném znění vtěchto v}ších: zastupitel: 1.785,-- Kč,
členqýboru:2.974,-- Kč,předsedaýboru: 3.570,-- Kč,všesúčinností od1.3.2023.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRZFI SE:0

il. zastupitelsúvo města vyslovuje:

8) Souhlas se vznikem pracovněprávního
JSDH) mezi Městem Pec pod Sněžkou
Vaňkem.

vztahu (dohody o pracovní činnosti jako hasiče
a členem zastupitelstva města Mgr. Františkem

PRO:8 PROTI: 0 ZDIU.žEL SE:0
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starostka města místostarosta města
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