
Město Pec pod Sněžkou 
ZASTUPITELSTVO M ĚSTA 

 
 

USNESENÍ 
 
 

z 24. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 8.7.2009 
ve 15.00 hodin v budově bývalé základní školy ve Velké Úpě, čp. 236 

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

Program:     1)   První úprava rozpočtu města na rok 2009 
                    2)   OZV č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně   
                           z nemovitostí 
                    3)   Nakládání s majetkem města   
                    4)   Různé  
                    5)   Diskuze 
 

 
 

I.  zastupitelstvo města schvaluje:  
 
 
 

1) První úpravu rozpočtu města Pece pod Sněžkou na rok 2009 takto 
 
                                           celkové příjmy se zvyšují o 840.530,-- Kč na 99.456.450,-- Kč 
                                           celkové výdaje se zvyšují o 5.310.700,-- Kč na 110.976.860,--Kč 
                           saldo příjmů a výdajů se zvyšuje o –4.470.170,-- Kč na –11.520.410,-- Kč 
 
PRO: 7       PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2) Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.  

 
PRO: 7       PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 



3) Koupi pozemků p.č. 1129/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 942 m2, 
p.č. 1152 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 221 m2, p.č. 822 – ostatní 
plocha, vedený ve ZE, původ PK o výměře 485 m2 a  p.č. 768 – ostatní plocha, vedený 
ve ZE, původ PK o výměře 959 m2, všech v k.ú. Velká Úpa II od manželů Tatjany a 
Jaromíra Šimralových za cenu 50,-- Kč/m2. 

 
PRO: 5       PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 2 
 
 

4) Koupi pozemků p.č. 644/7 a p.č. 644/8 – oba ostatní plocha, silnice v k.ú. Pec pod 
Sněžkou o celkové výměře 503 m2 od MSDU OS za cenu 50,-- Kč/m2.  

 
PRO: 7       PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5) Koupi části pozemku p.č. 326/1 – TTP o výměře 572 m2 v k.ú. Pec pod Sněžkou od 
paní Petry Vyskočilové za cenu 500.000,-- Kč. K části kupovaného pozemku bude 
zřízeno věcné břemeno průchodu k budově čp. 183 v Peci pod Sněžkou.  

 
PRO: 5       PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 2 
 
 

6) Prodej části pozemku p.č. 731/19 – TTP o výměře 193 m2 v k.ú. Velká Úpa II 
manželům Pavlíně a Igoru Seidelovým za cenu 50,-- Kč/m2. 

 
PRO: 7       PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 

7) Zatížení části pozemku p.č. 185/1 – ostatní plocha, vedeného ve ZE, původ GP v k.ú. 
Pec pod Sněžkou věcným břemenem uložení, provozu a přístupu za účelem údržby a 
oprav technického vodovodu pro zasněžování lyžařské tratě Hnědý vrch ve prospěch 
Ski Pec a.s., investora 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 
 
 

8) Jednostranné zvýšení nájemného v obecních standardních bytech dle zákona č. 
107/2006 Sb. takto: 

 
- byty původně I. kategorie – o 6,8 % na sazbu 16,64 Kč/m2/měsíc. 
- byty původně II. kategorie – o 14,9 % na sazbu 16,64 Kč/m2/měsíc, 

 
vše od 1.1.2010 do 31.12.2010. 
 

PRO: 7       PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 

9) Přijetí finančního daru ve výši 84.000,-- Kč jako podpory na pořádání kulturní akce 
„Pouť svatého Vavřince na Sněžku“ dne 10.8.2009 od Královéhradeckého kraje. 

 
PRO: 7       PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 



10) Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 150.000,-- Kč na výdaje na zabezpečení 
akceschopnosti JSDH Pec pod Sněžkou (kategorie JPO II) v roce 2009 od 
Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
k jejímu podpisu.  

 
PRO: 7       PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 

11) Výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola, Pec pod Sněžkou, 
okres Trutnov za rok 2008 ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení. 

 
PRO: 7       PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 

12) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele dvou kusů diodových panelů v rámci 
projektu "TRANSKRKONOŠE - Vytvoření jednotného systému značení partnerských 
měst pro zvětšení turistické atraktivity polsko - české příhraniční oblasti“ 
PL.3.22/2.2.00/08.00042. V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se 
nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, proces výběru 
podléhá Závazným postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 
který je specifikován v Příručce pro příjemce (Příloha č. 15) OPPS ČR – PL.  

 
PRO: 7       PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

II.  zastupitelstvo města pověřuje:  
 

13) Místostarostku města slečnu Evu Lorencovou jednáním s polským dodavatelem 
diodových panelů RGB Technology, který byl vybrán hlavním partnerem v rámci 
projektu "TRANSKRKONOŠE - Vytvoření jednotného systému značení partnerských 
měst pro zvětšení turistické atraktivity polsko - české příhraniční oblasti“  
PL.3.22/2.2.00/08.00042, ve věci storno faktury za jeden diodový panel, kterou město 
dodavateli proplatilo. Po konzultaci s českým kontrolorem (Centrum pro regionální 
rozvoj) musí město Pec pod Sněžkou vybrat vlastního dodavatele diodových panelů. 
Ministerstvo financí nesouhlasí s postupem, který hlavní partner projektu zvolil. V 
současné době nemá město Pec pod Sněžkou žádný smluvní vztah s polským 
dodavatelem a proto proplacenou fakturu za diodový panel není možné zahrnout do 
uznatelných nákladů projektu. Zástupci hlavního partnera a města Pec pod Sněžkou se 
sejdou na jednání dne 15.7.2009 v Krapaczi a projednají další postup a nápravu tak, 
aby veškeré náklady vynaložené na nákup diodových panelů města Pec pod Sněžkou 
byly uznatelné. 

 
PRO: 6       PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 1 

 

 

 

 
Alan Tomášek                                                                     Eva Lorencová 

                 starosta města                                                                 místostarostka města 


