
Město Pec pod Sněžkou 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

 
 

USNESENÍ 
 
 

z 26. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 4.11.2009 
ve 14.30 hodin v budově bývalé základní školy ve Velké Úpě, čp. 236 

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

Program:     1)   Druhá úprava rozpočtu města na rok 2009 
                    2)   OZV č. 2/2009 o ochraně a údržbě veřejné zeleně na území města Pece  
                           pod Sněžkou 
                    3)   Nakládání s majetkem města   
                    4)   Různé  
                    5)   Diskuze 
 
 
 

I. zastupitelstvo města schvaluje:  
 

1) Druhou úpravu rozpočtu města Pece pod Sněžkou na rok 2009 takto 
 
                                           celkové příjmy se snižují o 180.500,-- Kč na 99.505.787,-- Kč 
                                           celkové výdaje se zvyšují o 2.001.590,-- Kč na 113.208.287,--Kč 
                           saldo příjmů a výdajů se zvyšuje o – 2.182.090,-- Kč na – 13.702.500,-- Kč 
 
PRO: 6       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2) Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 o ochraně a údržbě veřejné zeleně na 
území města Pece pod Sněžkou ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.  

 
PRO: 6       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

3) Prodej pozemku p.č. 816 – TTP o výměře 7547 m2 v k.ú. Velká Úpa II panu Ing. 
Zdeňku Šanderovi za cenu 1.611.000,-- Kč. K prodávanému pozemku bude ve 
prospěch města Pece pod Sněžkou zřízeno desetileté předkupní právo.  

 
PRO: 6       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 



4) Koupi částí pozemků p.č. 1158/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 234/1 – 
TTP, obou v k.ú. Velká Úpa II o celkové výměře 1078 m2 od pana Ing. Jana Hančila a 
paní Ing. Evy Novákové za cenu 50,-- Kč/m2.  

 
PRO: 6       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5) Zatížení části pozemku p.č. 969/4 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Velká Úpa II 
věcným břemenem vstupu a vjezdu za účelem provozu, údržby a oprav budovy bez 
čp./če. postavené na st.p.č. 363 v k.ú. Velká Úpa II ve prospěch jejího vlastníka. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč + DPH na 
dobu neurčitou. 

 
PRO: 6       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

6) Koupi pozemků st.p.č. 312/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, st.p.č. 416 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2, st.p.č. 421 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 691 m2, st.p.č. 422 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1173 m2, st.p.č. 
423 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2, st.p.č. 424 – zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 83 m2, st.p.č. 425 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, 
st.p.č. 447 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2, st.p.č. 448 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 230 m2, p.č. 5/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 1395 m2, p.č. 46/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, p.č. 
470/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 518 m2, p.č. 478/1 – ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 1042 m2, p.č. 478/12 – ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 477 m2, p.č. 478/13 – ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 234 m2, p.č. 848 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 436 
m2, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou; pozemků p.č. 447 – ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 15657 m2, p.č. 556/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 
1658 m2, obou v k.ú. Velká Úpa I a pozemku st.p.č. 292 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 7 m2 v k.ú. Velká Úpa II, od Lesů České republiky, s.p. za cenu dle 
znaleckého posudku. 

 
PRO: 6       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

7) Poskytnutí příspěvku ve výši 130.000,-- Kč společnosti FELLIX s.r.o., IČ: 26415046, 
na opravu komunikace ve Velké Úpě v úseku od pensionu Rustonka k pensionu 
Modřín.  

 
PRO: 6       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

8) Poskytnutí příspěvku ve výši 350.000,-- Kč Správě KRNAP, IČ: 00088455, na 
rekonstrukci kamenného chodníku na levém břehu řeky Úpy umístěného na 
pozemcích p.č. 7/6 – vodní plocha, p.č. 780/8 – vodní plocha v k.ú. Pec pod Sněžkou a 
p.č. 971/1, vedeném ve ZE, původ PK, v k.ú. Velká Úpa II.  

 
PRO: 6       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 



9) Přijetí daru ve formě povrchu komunikace v úseku od pensionu Rustonka k pensionu 
Modřín ve Velké Úpě od společnosti FELLIX s.r.o., IČ: 26415046, v hodnotě 
351.526,-- Kč.  

 
PRO: 6       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

II. zastupitelstvo města odvolává:  
 

10) Pány Ing. Zdeňka Virta a MUDr. Zdeňka Vrtalu z postů předsedy, resp. člena 
finančního výboru zastupitelstva města Pece pod Sněžkou. 

 
PRO: 6       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

III. zastupitelstvo města volí:  
 

11) Volí a) pana Ing. Zdeňka Virta předsedou finančního výboru zastupitelstva města Pece  
                        pod Sněžkou. 
                    b) pana MUDr. Zdeňka Vrtlalu členem finančního výboru zastupitelstva města  
                        Pece pod Sněžkou. 
 
PRO: 6       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

IV. zastupitelstvo města schvaluje:  
 

12) Vyplácení odměny zastupiteli a předsedovi finančního výboru panu Ing. Zdeňku 
Virtovi ve výši 380 + 910,-- Kč/měsíc s účinností od 4.11.2009. 

 
PRO: 5       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 1 
 
 

13) Vyplácení odměny zastupiteli a členu finančního výboru panu MUDr. Zdeňku 
Vrtalovi ve výši 380 + 640,-- Kč/měsíc s účinností od 4.11.2009. 

 
PRO: 5       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 1 
 
 

14) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování vodovodní a kanalizační přípojky k nové dolní stanici LD na Sněžku a 
věcného břemene vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav těchto inženýrských sítí 
ve prospěch města Pece pod Sněžkou k části pozemku p.č. 13/9 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Pec pod Sněžkou, jehož vlastníkem je MSDU OS. Budoucí 
věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 
10.000,-- Kč.  

 
PRO: 6       PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 

Alan Tomášek                                                                     Eva Lorencová 
                 starosta města                                                                 místostarostka města 


