
M�sto Pec pod Sn�žkou 
ZASTUPITELSTVO M�STA 

 
USNESENÍ 

 
ze 14. ve�ejného zasedání zastupitelstva m�sta  
konaného dne 16. prosince 2004 ve 14.30 hodin  

v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp�, �p. 236 
 
 

P�ítomni: Alan Tomášek, Silvia Pozlerová, Jaroslava Skrbková, Jan Rousek, Jaromír  
Dostálek, Petr Kobr, Ji�í Davídek, Hynek Spurný, Radim Švanda (vyjma bodu �. 
20)  

 
 
Zápisem pov��ena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleny dámy Pozlerová a 
Skrbková, ov��ovateli zápisu schváleni pánové Davídek a Rousek. 
 
 
Program:   1)   Úprava rozpo�tu m�sta na rok 2004  

2) Rozpo�et m�sta na rok 2005 
3) R�zné 
4) OZV �. 2/2004 o místních poplatcích 
5) Dodatek �. 1 ve�ejnoprávní smlouvy s m�stem Trutnov 
6) Dodatek �. 1 ve�ejnoprávní smlouvy s m�stem Svoboda nad Úpou 
7) Nakládání s majetkem m�sta 
8) Diskuse 

 
 

I. zastupitelstvo m�sta schvaluje:   
 
 

1) Úpravu rozpo�tu m�sta Pece pod Sn�žkou na rok 2004 takto: 
                                        celkové p�íjmy se zvyšují o 4.083.203,-- K� na 38.772.313,-- K� 
                                        celkové výdaje se zvyšují o 1.275.253,-- K� na 29.307.593,-- K� 
                                        celkové saldo p�íjm� a výdaj� �iní + 2.807.950,-- K� 
 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2) Rozpo�et na rok 2005 v této podob�: celkové p�íjmy ve výši  27.880.570,-- K� 
                                                                  celkové výdaje ve výši  22.803.400,-- K� 

                                                                                 splátky p�j�ek �iní 3.270.000,-- K� 
                                                                                             saldo   + 1.807.170,-- K� 

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 



 
3) Uzav�ení Dohody o provozování a správ� lanové dráhy s a.s. Lanová dráha Sn�žka, I�: 

25266608, která m�ní komisioná�skou smlouvu uzav�enou dne 23.9.1999, ve zn�ní, jež je 
p�ílohou tohoto usnesení.  

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
   

4) Uzav�ení Dohody o výstavb�, provozu a údržb� nové lanové dráhy s a.s. Lanová dráha 
Sn�žka,  I�: 25266608, a s s.r.o. Region Turist Systém, I�: 60111836, která upravuje 
vzájemné vztahy pro výstavbu, provoz a údržbu nové lanové dráhy v úseku Pec pod 
Sn�žkou – R�žohorky, ve zn�ní, jež je p�ílohou tohoto usnesení. 

  
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5) Uzav�ení Dohody akcioná�� s s.r.o. Region Turist Systém, I�: 60111836, která vzájemn� 
upravuje pravidla a zp�sob personálního obsazování dozor�í rady a p�edstavenstva a.s. 
Lanová dráha Sn�žka, I�: 25266608, jíž jsou m�sto Pec pod Sn�žkou a s.r.o. Region 
Turist Systém jedinými akcioná�i, ve zn�ní, jež je p�ílohou tohoto usnesení.  

 
PRO:       PROTI:         ZDRŽEL SE:  
 
 

6) Uzav�ení Smlouvy o spolupráci s firmou BAU-INVEST Pec pod Sn�žkou s.r.o., která 
podrobn� upravuje vzájemné vztahy p�i demolici mate�ské školy �p. 285, p�i úprav� a 
p�ístavb� základní školy �p. 144, p�i rozší�ení místních komunikaci na Malé pláni, p�i 
p�emíst�ní lyža�ského vleku TJ Slovan Pec a p�i výstavb� bytových dom� na Malé pláni 
v Peci pod Sn�žkou, v�etn� v�cných a �asových vazeb a souvislostí výše uvedených 
investi�ních akcí, ve zn�ní, jež je p�ílohou tohoto usnesení. 

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

7) Obecn� závaznou vyhlášku m�sta Pece pod Sn�žkou �. 2/2004 o místních poplatcích ve 
zn�ní, jež je p�ílohou tohoto usnesení. 

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

8) Uzav�ení dodatku �. 1 ve�ejnoprávní smlouvy mezi m�stem Pec pod Sn�žkou a m�stem 
Trutnov o zajiš�ování výkonu úkol� podle zákona o obecní policii v roce 2005. 
Zastupitelstvo dále schvaluje vzdání se práva odvolání proti p�íslušnému rozhodnutí 
KÚKK, který bude dodatek ve�ejnoprávní smlouvy schvalovat. 

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

9) Uzav�ení dodatku �. 1 ve�ejnoprávní smlouvy mezi m�stem Pec pod Sn�žkou a m�stem 
Svoboda nad Úpou o zajiš�ování výkonu �ásti p�enesené p�sobnosti obce ve v�ci 
p�estupk� v roce 2005. Zastupitelstvo dále schvaluje vzdání se práva odvolání proti 
p�íslušnému rozhodnutí KÚKK, který bude dodatek ve�ejnoprávní smlouvy schvalovat. 



 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 

10) Prodej pozemku p.�. 605/3 – ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 1051 m2 v k.ú. Velká 
Úpa II manžel�m Dagmar a Petru Chalupným z Kladna za ú�elem výstavby objektu 
individuální rekreace za cenu 600.121,-- K�. P�ijetím tohoto usnesení se ruší usnesení 
schválené pod bodem �. 9 z ve�ejného zasedání zastupitelstva konaného dne 12.10.2004 
v zasedací místnosti pensionu VaK v Peci pod Sn�žkou. 

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

11) Prodej �ástí pozemk� p.�. 175/1 a 175/3 – oba TTP v k.ú. Velká Úpa I o vým��e cca 850 
m2 manžel�m Jind�e a Václavu Kikalovým za cenu 50,-- K�/m2.  

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

12) Prodej �ásti pozemku p.p.�. 26/12 – ostatní plocha, neplodná p�da o vým��e cca 378 m2 
v k.ú. Pec pod Sn�žkou a.s. AEZZ za ú�elem výstavby objektu p�ekladišt�, ubytovny 
personálu a zázemí pro Lu�ní boudu za cenu 1.000,-- K�/m2.  

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

13) Darování finan�ní �ástky K� 41.000,-- K� Hradní spole�nosti Aichelburg, I�: 64201783, 
na realizaci opravy Božích muk na Chaloupkách a na instalaci sochy poutníka k nim.  

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

14) P�ijetí �ásti pozemku p.�. 104/2 – ostatní plocha, silnice o vým��e cca 400 m2 v k.ú. Velká 
Úpa II do užívání formou bezplatné výp�j�ky na dobu ur�itou do ukon�ení realizace 
op�rné zdi na sousedním pozemku a následné p�ijetí stejné �ásti pozemku formou daru od 
Královéhradeckého kraje – SÚS KK. 

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

15) Sm�nu �ásti pozemku p.�. 680 – TTP o vým��e cca 3782 m2 a �ásti pozemku p.�. 1100/1 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o vým��e cca 70 m2 – nabyvatel Radek �ermák za 
pozemky p.�. 700/3 – ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 45 m2, p.�. 691 – TTP o 
vým��e 7955 m2 a p.�. 689 - ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 273 m2 – nabyvatel 
m�sto Pec pod Sn�žkou, vše v k.ú. Velká Úpa II. Rozdíl vým�ry pozemk� bude ze strany 
m�sta panu �ermákovi doplacen v cen� 50,-- K�/m2.  

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

16) Výp�j�ku na dobu ur�itou jednoho roku od 12.1.2005 �ástí pozemk� p.p.�. 603/1, 319/2, 
228/1, 225/4, 600/5 a 199/1 v k.ú. Velká Úpa I a �ástí pozemk� p.p.�. 107/3, 762/1, 912/2, 
912/3, 969/4 a 969/3 v k.ú. Velká Úpa II firm� BPA sport marketing a.s. za ú�elem 



umíst�ní 15 ks velkoplošných reklamních panel� a za ú�elem z�ízení a provozování 
odstavné plochy na �ástech p.p.�. 969/3 a 969/4 v k.ú. Velká Úpa II. 

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 

17) Prodej �ásti pozemku p.�. 29/1 – ostatní plocha, neplodná p�da, �ásti pozemku p.�. 662/1 
– ostatní plocha, ostatní komunikace vedeného ve ZE – p�vod PK a pozemku st.p.�. -523 
– zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k.ú. Pec pod Sn�žkou, o celkové vým��e 974 m2 do 
podílového spoluvlastnictví pán�m Petru Jäckelovi (podíl 79 763/658 906), Petru Kosovi 
(podíl 239 685/658 906), Ladislavu Hercikovi (podíl 79 763/658 906), Ji�ímu Karlíkovi 
(podíl 79 763/658 906) a Josefu Kopeckému (podíl 179 932/658 906) za cenu 450,-- 
K�/m2. P�ijetím tohoto usnesení se ruší usnesení schválené pod bodem �. 9 z ve�ejného 
zasedání zastupitelstva konaného dne 19.12.1996 v hotelu Horizont v Peci pod Sn�žkou. 

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

18) Výp�j�ku na dobu ur�itou jednoho roku od 1.1.2005 nebytových prostor obsahujících 
jednu kancelá� v 1. NP a garáž pro osobní automobil v budov� M�Ú, �p. 230 v Peci pod 
Sn�žkou m�stu Trutnov v souvislosti s p�sobením M�stské policie Trutnov v obci v roce 
2005. 

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

19) Prodej pozemk�, resp. jejich �ástí, st.p.�. -366 – zastav�ná plocha, objekt bydlení o 
vým��e 1135 m2, p.�. 104/12 – TTP o vým��e 1175 m2 a prodej budovy mate�ské školy 
�p. 285 postavené na st.p.�. -366 a budovy hra�kárny nezapsané v KN postavené na st.p.�. 
-367 (pozemek jiného vlastníka), vše v k.ú. Pec pod Sn�žkou firm� BAU-INVEST Pec 
pod Sn�žkou s.r.o. za ú�elem demolice budov na následné výstavby bytových dom� na 
pozemcích za cenu 2.000.000,-- K�. Kupní cena bude uhrazena �áste�ným zápo�tem za 
rekonstrukci stávající budovy ZŠ v Peci pod Sn�žkou a za realizaci její p�ístavby. 

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

20) Zatížení �ásti pozemku p.�. 661/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod 
Sn�žkou vedeného ve ZE – p�vod PK v�cným b�emenem p�esahu požárn� nebezpe�ného 
prostoru stavby garáže ve prosp�ch manžel� Aleny a Vladimíra Novotných, stavebník� 
garáže. V�cné b�emeno bude z�ízeno za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,-- K� na dobu 
neur�itou 

 
PRO: 8       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

21) Zatížení �ásti pozemku p.�. 319/2 – ostatní plocha, manipula�ní plocha v k.ú. Velká Úpa I 
v�cným b�emenem umíst�ní vrtané studny a vodovodní p�ípojky a p�ístupu a p�íjezdu za 
ú�elem údržby a oprav vodovodní p�ípojky ve prosp�ch �eské televize - vlastníka studny 
a vodovodní p�ípojky. V�cné b�emeno bude z�ízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
5.000,-- K� na dobu neur�itou.  

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 



 
 
 
 

22) Bezúplatné omezení užívání �ástí pozemk� p.�. 107/2 – ostatní plocha, silnice v k.ú. 
Velká Úpa II a p.�. 600/5 – ostatní plocha, manipula�ní plocha v k.ú. Velká Úpa I ve 
prosp�ch SÚS KK, I�: 70947996, pro do�asné z�ízení skládky, mezideponie, odstavného 
stání po dobu provád�ní údržbových a stavebních prací silni�ního t�lesa, v�etn� 
p�íslušenství a mostních objekt� na nezbytn� nutnou dobu a to bez zápisu tohoto omezení 
do KN. 

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 

23)   Vy�azení �ástky 44.100,-- K� z ú�tu 042 investice z d�vodu nezapo�etí stavební akce a 
z d�vodu její realizace jiným zp�sobem. Jedná se o náklady na projektovou dokumentaci 
stavby kanaliza�ního sb�ra�e Velká Úpa centrum.  

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

II. zastupitelstvo m�sta pov��uje: 
 

24) Starostu m�sta pana Alana Tomáška k ú�asti a k zastupování m�sta Pece pod Sn�žkou na 
�ádné valné hromad� a.s Lanová dráha Sn�žka, která je svolána na úterý 21. prosince 2004 
do hotelu Horizont v Peci pod Sn�žkou.  

 
PRO: 8      PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 

III. zastupitelstvo m�sta bere na v�domí:  
 

25) Uzav�ení dodatku �. 2 ke Smlouv� o poskytnutí dotace od SFŽP �R na rekonstrukci  MK 
Pec – Lu�ní bouda. 

 
PRO: 9       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alan Tomášek                                                                     Jaromír Dostálek 
                   starosta m�sta                                                                   místostarosta m�sta 
 


