Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z 16. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.5.2008
ve 14.30 hodin v zasedací místnosti učebního střediska University Karlovy
(Pension VaK) v Peci pod Sněžkou, čp. 159
Přítomni: Alan Tomášek, Jaromír Dostálek, Vratislav Říha, Blanka Sochorová,
Zdeněk Vrtala, Luboš Brát, Petra Kocová, Petr Šimral, Eva Lorencová

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Petr Šimral
a Jaromír Dostálek, ověřovateli zápisu schváleni pánové Luboš Brát a Vratislav Říha.

Program:

I.

1)
2)
3)
4)

Úprava rozpočtu města na rok 2008
Nakládání s majetkem města
Různé
Diskuse

zastupitelstvo města schvaluje:

1) První úpravu rozpočtu města Pece pod Sněžkou na rok 2008 takto:
celkové příjmy se snižují o 2.500.000,-- Kč na 28.681.450,-- Kč
celkové výdaje se zvyšují o 2.761.450,-- Kč na 44.455.650,--Kč
saldo příjmů a výdajů se zvyšuje o –5.261.450,-- Kč na –15.774.200,-- Kč
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Prodej pozemku p.č. 589/18 – TTP o výměře 2713 m2 v k.ú. Velká Úpa I slečně
Michaele Literákové za účelem výstavby rodinného domu za cenu 535.650,--Kč.
K prodávanému pozemku bude ve prospěch města Pece pod Sněžkou zřízeno
desetileté předkupní právo.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Prodej pozemku p.č. 88/3 – TTP v k.ú. Pec pod Sněžkou, resp. jeho části o max.
výměře 2119 m2 slečně Šárce Kalatové za účelem výstavby rodinného domu za cenu
450,-- Kč za prvních 1000 m2 pozemku, ostatní za cenu 50,-- Kč/m2. K prodávanému
pozemku bude ve prospěch města Pece pod Sněžkou zřízeno desetileté předkupní
právo.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Zatížení částí pozemků p.č. 971/81 – TTP a p.č. 971/72 – ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Velká Úpa II věcným břemenem uložení, provozování a přístupu
za účelem údržby a oprav podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, kalové
potrubí) v odpadní a výdejní štole vedoucí pod těmito pozemky ve prospěch
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., vlastníka a provozovatele těchto sítí.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč na dobu
neurčitou.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) Omezení užívání částí pozemků p.č. 748/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č.
749/2 – ostatní plocha, manipulační plocha (část tohoto pozemku se stane vlastnictvím
města na základě připravované směny pozemků) v k.ú. Velká Úpa II ve prospěch
společnosti Modřín s.r.o., investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného
přesahu požárně nebezpečného prostoru stavby „Přístavba jídelny – pension Modřín,
Velká Úpa“ na části těchto pozemků a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení
užívání nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 3.000,-- Kč.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Zatížení částí pozemků p.č. 111/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 111/39 –
TTP a p.č. 111/17 – TTP, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou věcným břemenem uložení,
provozu a přístupu za účelem údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky
k plánované novostavbě obslužného objektu sportovního areálu ve prospěch TJ Slovan
Pec pod Sněžkou, investora této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
úhradu ve výši 5.000,-- Kč na dobu neurčitou.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7) Zřizovací listinu Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Pec pod Sněžkou,
okres Trutnov ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8) Volební řád Školské rady zřízené při Základní škole a Mateřské škole, Pec pod
Sněžkou, okres Trutnov ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

9) Organizační řád Městského úřadu Pec pod Sněžkou ve znění, jež je přílohou tohoto
usnesení.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

II.

zastupitelstvo města jmenuje:

10) Paní Blanku Sochorovou členkou Školské rady zřízené při Základní škole a Mateřské
škole, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov.
PRO: 8

PROTI: 0

III.

ZDRŽEL SE: 1

zastupitelstvo města pověřuje:

11) Starostu města Pece pod Sněžkou pana Alana Tomáška k účasti a k zastupování
akcionáře společnosti – města Pece pod Sněžkou na řádné valné hromadě společnosti
Lanová dráha Sněžka, a.s., IČ: 60108711, která je svolána na úterý 27. května 2008 do
hotelu Horizont.
PRO: 8

PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta města

ZDRŽEL SE: 1

Eva Lorencová
místostarostka města

