
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ

z 11. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.11.2011 
ve 14.30 hodin v zasedací místnosti učebního střediska University Karlovy 

(Pension VaK) v Peci pod Sněžkou, čp. 159

Přítomni: Alan Tomášek, Jaroslava Dostálková, Luboš Brát, Zdeněk Virt, Petr Hais, 
Jiří Zmatlík, Vratislav Říha, Blanka Sochorová 

Omluveni: Eva Lorencová

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Vratislav Říha a 
Luboš Brát, ověřovateli zápisu schváleni Blanka Sochorová a Jaroslava Dostálková.

Program:
1) Druhá úprava rozpočtu města na rok 2011
2) Rozhodnutí zadavatele v rámci akce „Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“
3) Nakládání s majetkem města
4) Různé
5) Diskuse

I.       zastupitelstvo města schvaluje: 

1) Druhou úpravu rozpočtu města Pece pod Sněžkou na rok 2011 takto:

                                               celkové příjmy se zvyšují o 1.627.000,-- Kč na 35.965.430,-- Kč
                                              celkové výdaje se zvyšují o 2.320.000,-- Kč na 47.115.060,-- Kč

                                              celkové saldo příjmů a výdajů činí schodek 11.149.630,-- Kč

PRO: 8       PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

2) Rozpočtové opatření č. 1 spočívající ve zvýšení příjmů města Pece pod Sněžkou o 
49.000,-- Kč přijatých jako dotaci na akci Pouť svatého Vavřince na Sněžku.   

PRO: 8       PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

3) Změnu výše odměny prvního místostarosty města Pece pod Sněžkou pana Ing. Zdeňka 
Virta, která se s účinností od 1.11.2011 zvyšuje na částku 10.000,-- Kč/měsíc.

PRO: 7       PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 1



4) Změnu výše měsíčních odměn zastupitelům, členům a předsedům výborů dle zákona o 
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, které se zpětně od 1.1.2011 
mění takto: zastupitel – 437,-- Kč, člen výboru – 713,-- Kč, předseda výboru – 1.007,--
Kč. 

PRO: 8       PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

5) Směnu části pozemku p.č. 971/81 – TTP o výměře 406 m2 v k.ú. Velká Úpa II –
nabyvatel LOGISTIK REAL a.s. za pozemky st.p.č. 293 – zastavěná plocha a nádvoří a 
p.č. 971/87 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové 20 m2 v k.ú. Velká Úpa II –
nabyvatel město Pec pod Sněžkou. Rozdíl výměry bude ze strany společnosti 
LOGISTIK REAL a.s. městu doplacen v částce 50,-- Kč/m2.   

PRO: 8       PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

6) Koupi části pozemku p.č. 822/1 – TTP v k.ú. Velká Úpa II o výměře 88 m2 od pana 
Petra Šimrala za cenu 50,-- Kč/m2.

PRO: 8       PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

7) Směnu pozemků p.č. 116/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 156 m2 (dle 
GP č. 1005-24/2011), p.č. 651/11 – lesní pozemek o výměře 2181 m2, p.č. 603 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 1884 m2, p.č. 593/3 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 1181 m2, p.č. 725 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
1697 m2, p.č. 46/5 – TTP o výměře 1465 m2, p.č. 827 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 1593 m2, p.č. 828 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
3764 m2, p.č. 826/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 482 m2, p.č. 651/9 –
lesní pozemek o výměře 893 m2, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou, p.č. 1083 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2, p.č. 1074/2 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 84 m2, st.p.č. 177/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, 
p.č. 417/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 93 m2, všech v k.ú. Velká Úpa 
II, p.č. 555/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 723 m2, p.č. 554/7 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 359 m2, p.č. 538/3 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 213 m2, p.č. 419 – lesní pozemek o výměře 4384 m2, p.č. 420 –
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 705 m2, p.č. 418 - ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře 388 m2, p.č. 417/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 486 m2, 
všech v k.ú. Velká Úpa I – nabyvatel ČR - Správa KRNAP (21 pozemků o celkové 
výměre 22882 m2) za pozemky p.č. 13/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
69 m2, p.č. 87/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1144 m2, p.č. 87/5 -
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 185 m2, p.č. 87/6 - ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře 911 m2 (dle GP č. 999-2/2011), p.č. 87/21 - ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře 756 m2 (dle GP č. 1006-25/2011), p.č. 113/6 - díl „a“ - zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 78 m2 (dle GP č. 1005-24/2011), p.č. 136/2 - ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 259 m2, p.č. 155/18 - ostatní plocha, neplodná půda o 
výměře 263 m2 (dle GP č. 915-148/2008), p.č. 224/9 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 2164 m2 (dle GP č. 1015-170/2011), p.č. 448/16 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 1622 m2, p.č. 449/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 1357 m2 (dle GP č. 833-70/2006), p.č. 800/8 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 150 m2, p.č. 825/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
378 m2, p.č. 849 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 200 m2, p.č. 87/6 ve ZE 
– PK - ostatní plocha o výměře 49 m2, p.č. 36/2 ve ZE – PP - ostatní plocha o výměře 



629 m2, p.č. 155/1 ve ZE – PP - ostatní plocha o výměře 856 m2, p.č. 155/18 ve ZE – PP 
- ostatní plocha o výměře 560 m2, vše v k.ú. Pec pod Sněžkou, p.č. 150/2 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 776 m2, p.č. 177/6 - ostatní plocha, neplodná půda 
o výměře 254 m2, p.č. 335/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 832 m2, p.č. 
623/50 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 708 m2, vše v k.ú. Velká Úpa I, 
p.č. 757 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 464 m2, p.č. 766/23 - ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 (dle GP č. 449-16/2010), p.č. 766/25 - ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 110 m2 (dle GP č. 449-16/2010), p.č. 963/5 - lesní 
pozemek o výměře 902 m2, p.č. 969/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 325 m2, 
p.č. 1132/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, p.č. 1132/9 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2, p.č. 1137/2 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 604 m2 (dle GP 459-169/2011), p.č. 1138/6 - TTP o výměře 138 
m2, p.č. 1158/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 217 m2, vše v k.ú. Velká 
Úpa II – nabyvatel Město Pec pod Sněžkou (32 pozemků o celkové výměře 17064 m2). 
Rozdíl v hodnotě směnovaných pozemků bude ze strany města Správě KRNAP 
doplacen ve výši rozdílu cen směňovaných pozemků zjištěných dle znaleckých 
posudků.

PRO: 8       PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

8) Zatížení části pozemku p.č. 720/2 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Velká Úpa II 
věcným břemenem uložení, provozu a vstupu za účelem údržby a oprav kanalizační 
přípojky k plánované novostavbě RD ve prospěch pana Davida Baladrána, investora 
stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč + 
DPH na dobu neurčitou. 

PRO: 8       PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

9) Zrušení zadávacího řízení vyhlášeného pod názvem „Poskytnutí úvěru - Rekonstrukce 
lanové dráhy na Sněžku“ a to dle § 84 odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

PRO: 8       PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

                 Alan Tomášek                                                                  Ing. Zdeněk Virt
                 starosta města                                                                 místostarosta města




