
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ

z 21. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.12.2012 
ve 14.30 hodin v budově bývalé základní školy ve Velké Úpě, čp. 236

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

Omluveni: Eva Lorencová, Luboš Brát

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleny dámy Jaroslava 
Dostálková a Blanka Sochorová, ověřovateli zápisu schváleni pánové Petr Hais a Zdeněk 
Virt.

Program:  
1) Rozpočtové provizorium na rok 2013
2) Rozpočtové opatření č. 4/2012
3) Nakládání s majetkem města
4) Různé
5) Diskuse

I. zastupitelstvo města schvaluje: 

1) Rozpočtové provizorium na rok 2013 ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO: 7          PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 0

2) Rozpočtové opatření č. 4/2012 spočívající v úpravě rozpočtu na rok 2012 v tomto 
složení: 

příjmy se zvyšují (+) o 4.942.308,-- Kč na 53.239.772,-- Kč
výdaje se snižují (-) o 34.615.000,-- na 70.717.000,-- Kč
půjčené prostředky se snižují (-) o 60.356.000,-- Kč na 0,-- Kč
saldo se snižuje (-) o 20.798.692,-- Kč na -17.621.228,-- Kč

PRO: 7          PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 0

3) Prodej části pozemku p.č. 478/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Pec pod 
Sněžkou o výměře 15 m2 paní Tatjaně Šimralové za cenu 1.000,-- Kč/m2. 

PRO: 7          PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 0



4) Zatížení části pozemku p.č. 87/6 – ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Pec pod 
Sněžkou věcným břemenem uložení a provozování podzemního kabelu distribuční 
soustavy a přístupu za účelem údržby a oprav podzemního kabelu distribuční soustavy 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, budoucího provozovatele 
této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč + 
DPH na dobu neurčitou.

PRO: 7          PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 0

5) Zatížení částí pozemků p.č. 679 – TTP a p.č. 1102/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, obou v k.ú. Velká Úpa II věcným břemenem uložení a provozování 
podzemního kabelu distribuční soustavy a přístupu za účelem údržby a oprav 
podzemního kabelu distribuční soustavy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
IČ: 24729035, budoucího provozovatele této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-- Kč + DPH na dobu neurčitou.

PRO: 7          PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 0

6) Zatížení části pozemku p.č. 1131/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká 
Úpa II věcným břemenem uložení a provozování podzemního kabelu distribuční 
soustavy a přístupu za účelem údržby a oprav podzemního kabelu distribuční soustavy 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, budoucího provozovatele 
této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč + 
DPH na dobu neurčitou.

PRO: 7          PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 0

7) Omezení užívání části pozemku p.č. 1152 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Velká Úpa II ve prospěch pana Petra Šimrala, investora stavby ve smyslu strpění časově 
neomezeného uložení a provozování kanalizační přípojky na části tohoto pozemku a to 
bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti bude zpoplatněno 
jednorázovou částkou ve výši 5.000,-- Kč + DPH.

PRO: 7          PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 0

8) Omezení užívání částí pozemků p.č. 119/2, 124/6 a 124/23 – všech TTP v k.ú. Pec pod 
Sněžkou ve prospěch pánů Mgr. Jana Vaňka a Vladimíra Vaňka, investorů stavby ve 
smyslu strpění časově neomezeného uložení a provozování vodovodní, kanalizační, 
plynovodní a eleketro NN přípojky na části těchto pozemků a to bez zápisu tohoto 
omezení do KN. Omezení užívání nemovitostí bude zpoplatněno jednorázovou částkou 
ve výši 15.000,-- Kč + DPH.

PRO: 7          PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 0

9) Poskytování každoročního příspěvku ve výši 28.000,-- Kč společnosti Freez  s.r.o., IČ: 
28951239, na zimní úpravu místních komunikací sněžnými rolbami ve Velké Úpě. 

PRO: 7          PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 0



10) Poskytování každoročního příspěvku ve výši 22.000,-- Kč panu Davidu Mlejnkovi, IČ: 
68255730, na zimní úpravu místních komunikací sněžnými rolbami ve Velké Úpě. 

PRO: 7          PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 0

                     Alan Tomášek                                                                  Ing. Zdeněk Virt
                     starosta města                                                                 místostarosta města




