
Město Pec pod Sněžkou 
ZASTUPITELSTVO M ĚSTA 

 
USNESENÍ 

 
z 15. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.4.2008 ve 

14.30 hodin v budově základní školy ve Velké Úpě, čp. 236 
 
 

Přítomni: Alan Tomášek, Vratislav Říha, Petra Kocová, Luboš Brát, Petr Šimral,  
                  Blanka Sochorová 
 
Omluveni: Jaromír Dostálek, Zdeněk Vrtala, Eva Lorencová 
 
 
Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Vratislav Říha a 
Blanka Sochorová, ověřovateli zápisu schváleni pánové Petr Šimral a Luboš Brát.  
 
 

Program:     1)   Nakládání s majetkem města   
                    2)   Různé 

         3)   Diskuse 
 

 
I.  zastupitelstvo města schvaluje:  

 
 

1) Zatížení částí pozemků p.č. 378/47 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 185/6 – 
ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 185/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace a 
p.č. 680 – díl 2 vedený ve ZE, původ PK, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou věcným 
břemenem uložení, provozu a přístupu za účelem údržby a oprav zemních kabelových 
vedení 35 kV a 1 kV pro novou trafostanici budovanou v Polyfunkčním domě na 
Javoru ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., investora této stavby. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 20.000,-- Kč na dobu neurčitou. 

 
PRO: 6      PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2) Zatížení částí pozemků p.č. 185/23 – ostatní plocha, manipulační plocha a p.č. 378/46 
– ostatní plocha, manipulační plocha, které jsou v podílovém spoluvlastnictví se 
Skilive CZ s.r.o. (velikost podílu 75500/453923), obou v k.ú. Pec pod Sněžkou, 
věcným břemenem uložení, provozu a přístupu za účelem údržby a oprav zemních 
kabelových vedení 35 kV a 1 kV pro novou trafostanici budovanou v Polyfunkčním 
domě na Javoru ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., investora této stavby. Věcné 
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-- Kč na dobu 
neurčitou. 

 
PRO: 6      PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 



3) Zatížení části pozemku p.č. 18/14 – ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Velká Úpa I 
věcným břemenem uložení, provozu a přístupu za účelem údržby a oprav vodovodní 
přípojky k budově čp. 196 ve Velké Úpě ve prospěch společnosti B.H.S. BOHEMIA, 
a.s., IČ: 26782014, investora této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč na dobu neurčitou. 

 
PRO: 6      PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 

4) Vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 10.000,--Kč rodičům dětí, které jsou pro 
školní rok 2008/09 zapsáni do 1. ročníku Základní školy v Peci pod Sněžkou a tuto 
školu budou navštěvovat min. 3 roky.  

 
PRO: 6      PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5) Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace „Územní studie k regulačnímu 
plánu částí města Pec pod Sněžkou“ se společností Roman Koucký architektonická 
kancelář, s.r.o., ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení. 

 
PRO: 6      PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 

6) Změnu názvu „Komise pro výstavbu a územní rozvoj města Pece pod Sněžkou“ na 
„Regulační komise města Pec pod Sněžkou“.  

 
PRO: 6      PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 

7) Změnu statutu Regulační komise města Pece pod Sněžkou v novém znění, jež je 
přílohou tohoto usnesení. 

 
PRO: 6      PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

II.  zastupitelstvo města navrhuje: 
 
 

8) Starostu města pana Alana Tomáška do představenstva společnosti Vodovody a 
kanalizace Trutnov, a.s., IČ: 60108711, na další funkční období. 

 
PRO: 5      PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 
 
 
 

Alan Tomášek                                                                     Petra Kocová 
                   starosta města                                                                členka zastupitelstva 


