
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MESTA

USNESENI
z 1,4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.6.2020 ve 14.30 hodin

v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236.

Přítomni: Alan Tomášek, Vratishv Říha, Zdenék Viň Petr Hais, Jaroslav Dudek, Tomáš
Novák, F'rantišek Vamberao Ivan Balcar, František Vaněk

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do náwhové komise schváleni Vratislav Riha a
Tomáš Novák, ověřovateli záryisu schváleni František Vaněk a Ivan Balcar.

Program:

1) Záv&ečný účet Města Pec pod Sněžkou zarok2}I9
2) Nakládání s majetkem města
3) Různé
4) Diskuse

I. zastupitelstvo města souhlasí:

1) S celoročním hospodařením Města Pece pod Sněžkou (účetní závérky města, účetní závérky
příspěvkové orgartizace Zál<ladní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov,
vč. všech příloh) v roce 2019 bez qfhrad a schvaluje Závěreěný účet Města Pece pod
Sněžkou za rok 2019 a účetní závěrku Města Pec pod Sněžkou a příspěvkové organizace
Zak|adni škola a mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov za rok 2019. Součástí
závěrečného účtu je rovněž Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Pece pod
Sněžkou za rck 2019 vyptacovaná KUKK.

PRO:9 PROTI:0 ZDF(ŽF,L SE:0

il. zastupitelstvo města schvaluje:

2) Omezení uživáni částí pozemků p.č. I3l7, 13115, 64412 - vše ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.č. 644lI - ostatní plocha, sinice, vše v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch
společnosti Krakonoš Pec pod Sněžkou s.r.o., investora stavby ve smyslu strpění časově
neomezeného přesahu požarné nebezpečného prostoru stavby ,,Bytový dům Krakonošova
rezidence" na st.p.č. 189 a pozemcích okolních na části předmětných pozemků bez zápisu
tohoto omezení do KN. Omezení užívéni nemovitostí bude zpoplatněno jednorázovou
částkou ve ýši 3.630,-- Kč vč. DPH/jeden dotčený pozemek.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDF(ŽF/._ SE:0



3) Omezení uživéni částí pozemků p.č. I3l1, I3lI5 a 64412 - vše ostatrť plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch společnosti Krakonoš Pec pod Sněžkou
s.r.o., investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného uložení a provozování STL
plynovodního řadu, kanalizační přípojky a přípojky dešťové kanalizace pro plánovanou
novostavbu ,,Bytoý dům Krakonošova rezidence'o na st.p.č. 189 a pozemcích okolních na
ěástech předmětn}ch pozemků bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení tňívání
nemovitostí bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve \ďši 6.050,-- Kč vč. DPH/jeden
dotčený pozemek.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDP(ŽFI SE:0

4) V působnosti valné hromady společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s., IČ: 25266608, výroční
zprávl společnosti za rok 2019 vč. účetní závěrky společnosti za rok 2019, zprávu
představenstva spoleěnosti za rok 2019, zprávu dozorěí rady společnosti a hospodrářský
qisledek společnosti a jeho vypořádání za rok 2019 ve znéni, jež jsou přílohou tohoto
usnesení.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDF(ŽF,LSE:0

5) Zařazení území města Pec pod Sněžkou do územní působnosti místní akční skupiny
Krkonoše, z.s. naobdobí Iet202I až2027.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDp(ŽF,L SE:0

6) IJzavření Smlouvy o centralizovaném zadáváni s Městem Trutnov ve věci nákupu elektrické
energie pro odběrná místa města na období let 202I a 2022 ve znění, jež je přílohou tohoto
usnesení.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽF,LSE:0

7) Výsledky veřejné zakázky * výběrového Ťizení na dodavatele věci ,,l)t,ltllirliilri rtl7
třisl,r,r,rrtrrí sliliipčč" s tím, ževitězemzakázky se s nabídkovou cenou 929.900,-- Kč bez DPH
stává společnost l()liN_,\l tt,lrtlltlt s t"il . IC] l1,1lt){1,i(). Zastupitelstvo města schvaluje
uzavŤení kupní smlouvy s vítězem výběrového íízeni a pověřuje starostu města k jejímu
podpisu.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDP(ŽFI SE:0

III. zastupitelstvo města bere na vědomí:

8) Provedení rozpočtového opatření ě. 512020 starostou ,města, které spočívalo ve zvýšení
příjmů o 625.180,-- Kč.

PRo: 9 PRoTI: 0 ZDRŽFjL SE: 0

Alan Tomášek
starosta města
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Ing. Zdeněk Virt

místostarosta města
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