Město Pec pod Sněžkou

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENI
ze 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.9.201,9 ve 14.30 hodin
v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236.

přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk Virt, Tomáš Novák, Vratislav Řha, Ivan Balcar,
X'rantišek Vaněk, Petr Hais a F'rantišek Vambera

Omluveni: Jaroslav Dudek
Zápisempověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni FrantiŠekVaněk a Ivan
Balcar, ověřovateli zápisu schváleni Tomáš Novák a František Vambera.
Program:

1)
2)
3)
4)

I.
l)

Rozpoětové opatření č.3l20I9
Nakládání s majetkem města
Různé
Diskuse

zastupitelstvoměstaschvaluje:

Rozpočtovéopatřeni ě.3l20I9 spočívajícív úpravě rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2019
v tomto složení:

příjmy se zvyšují(+) o 463.180,-- Kč na7955l280,-- Kč
výdaje se zvyšují(+) o 58.806.000,-- Kč na 218.732.000,-- Kč
termínovaný vklad (příjem) se zvyšuje o 20.000.000,-- na 110.000.000,-- Kě
termínovaný vklad (výdej) se zvyšuje o 20.000.000,-- na -65.000.000,-- Kč
saldo příjmůa výdajů se zvyšuje (-) o 58.342.820,-- Kč na 10.270.720,--Kě
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2) Směnu části pozemku p.č. 60016- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 87 m2 - nabyvatel
Lucie Ježková za óási pozemku p.č.207 - TTP o výměře 32 m2 - nabyvatel Město Pec pod
Sněžkou, vše v k.ú. VeŘa Úpa I. Řozdíl výměr směňovaných částípozemků (55 m2 v neprospěch
' města) bude ze strany Lucie Íežkovéměstu doplacen v částce 50,-- Kč/m2.
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3) omezeníuživáníčásti pozemku p.č. 80012 - ostatní plocha, ostatní komunikace vk.Ú. Pec pod
Sněžkou ve prospěch paní Ing. Evy Bornové, investora stavby ve smyslu strpění Časově
neomezeného přesahu požárně nebezpečnéhoprostoru stavby ,,Nástavba a stavební Úpravy ěp.24
v peci pod Sněžkou" na část předmětného pozemku bez zápisu tohoto omezeni do KN. Omezení
lůivánínemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 3.630,-- KČvČ. DPH
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4) Prodej části pozemku p.č. 971163 - TTP o výměře 203
Jiřímu Zajíěkoýmzacenu196.020,-- Kč vč. DPH.
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5) Omezení lůíváníčásti pozemku p.č. 7/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa I
ve prospěch společno sti ČUZ Distribuce, a.s. investora stavby ve smyslu strpění časově
neomezeného uloženía provozování elektro NN kabelové přeložky kvůli plánovanou novostavbě
objektu bytového domu Vlčice na pozemku p.č. 7lI na části předmětného pozemku bez zápists
tohoto omezení do KN. Omezení lňivání nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve
výši 6.050,-- Kč vč. DPH.
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6) Zatiženíčástípozemku p.č. 2I714, p.ě. 22214, p.ě. 222lI4, p.ě. 222lI7 - vše TTP, p.ě. 22218, p.č.
22219, p.ě. 222113, p.ě. 22419, p.ě. 378147, p.ě. 68012, p.č. 698/1, p.č. 800/4 - vše ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.č. 868 - ostatní plocha, jiná plocha, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou,
služebností uloženía provozování inženýrskésítě v souvislosti s realizací stavby ,,Odkanalizování
a zásobování vodou lokality Zahrádky a Vysoký svah" ve prospěch společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s., stavebníka a budoucího provozovatele této stavby. Služebnost bude.
zŤizena za jednorázovou úhradu ve výši |.2I0,-- Kč vč. DPH za jeden dotčený pozemek na dobu
neurčitou.
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7) IJzavření Smlouvy o souhlasu

s

provedením stavby č. SMLJ-22-3I7l20I9 se Správou KRNAP ve

zněni, jež je přílohou tohoto usnesení,
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8) Uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozaíizení se společnostíASEKOL a.s. ve
znéní,ježje přílohou tohoto usnesení.
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9) Zapojení Města Pec pod Sněžkou do společného projektu s názvem Spolupráce v oblasti
poslrytování sociální služby (pečovatelské služby) včetně poslqrtnutí dotace, jehož

t

poskytovatelem je příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Upou, IC
49290738, a garantem projektu je zíizovatel příspěvkové organizace Město Svoboda nad Upou,
s účinnostíod I.I.2020. Zastupitelstvo pověřuje starostu města kuzavření Smlouvy o spolupráci
v oblasti poskytování sociální služby spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace od

1.L2020.
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