
Město Pec pod Sněžkou 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
 

 

USNESENÍ 
 

 

z 28. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 7.11.2013 v 13.30 

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

 
 

Přítomni: Alan Tomášek, Jaroslava Dostálková, Zdeněk Virt, Vratislav Říha, Jiří Zmatlík, 

Petr Hais 

 

Omluveni: Blanka Sochorová, Luboš Brát, Eva Lorencová 

 

 

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleny dámy Jaroslava 

Dostálková a Vratislav Říha, ověřovateli zápisu schváleni pánové Petr Hais a Jiří Zmatlík.  

 

 

Program:   

1) Nakládání s majetkem města 

2) Různé 

3) Diskuse 

 

 

I. zastupitelstvo města schvaluje: 

 

1) Prodej pozemku p.č. 111/43 – TTP o výměře 78 m
2 

v k.ú. Pec pod Sněžkou TJ Slovanu Pec 

pod Sněžkou, o.s. za cenu 1,-- Kč. 

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

2) Koupi částí p.p.č. 15/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 15/5 – TTP, obou v k.ú. 

Pec pod Sněžkou o celkové výměře cca 118 m
2
 od společnosti Distelberg Werkendam B.V. 

za cenu 50,-- Kč/m
2
. 

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

3) Zatížení části pozemku p.č. 698/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod 

Sněžkou věcným břemenem práva provozování sjezdové trati U lesa a její údržby 

sněhovými pásovými vozidly v jednotlivých obdobích zimních lyžařských sezón ve 

prospěch společnosti TRANS-SKI s.r.o., IČ: 47451556. Věcné břemeno bude zřízeno za 

každoročně se opakující náhradu ve výši 5.700,-- Kč vč. DPH, která bude od roku 2015 

každoročně zvyšována o inflační nárůst. Věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou do 

30.9.2032.  

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 



4) Zatížení části pozemku p.č. 698/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod 

Sněžkou věcným břemenem práva umístění a užívání stavby lyžařského vleku U lesa a 

práva vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav a likvidace lyžařského vleku ve 

prospěch společnosti TRANS-SKI s.r.o., IČ: 47451556. Věcné břemeno bude zřízeno za 

jednorázovou náhradu ve výši 6.050,-- Kč vč. DPH na dobu určitou do 30.9.2032.  

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

5) Zatížení části pozemku p.č. 222/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod 

Sněžkou věcným břemenem práva provozování sjezdové trati Mulda a její údržby 

sněhovými pásovými vozidly v jednotlivých obdobích zimních lyžařských sezón ve 

prospěch společnosti MARK-PRO, spol. s r.o., IČ: 25921134. Věcné břemeno bude zřízeno 

za každoročně se opakující náhradu ve výši 4.584,-- Kč vč. DPH, která bude od roku 2015 

každoročně zvyšována o inflační nárůst. Věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou do 

30.9.2032.  

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

6) Zatížení částí pozemků p.č. 222/13 a 698/1 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Pec pod Sněžkou věcným břemenem práva umístění a užívání stavby lyžařských vleků 

Mulda a Zahrádky II a práva vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav a likvidace 

lyžařských vleků ve prospěch společnosti MARK-PRO, spol. s r.o., IČ: 25921134. Věcné 

břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 12.100,-- Kč vč. DPH na dobu 

určitou do 30.9.2032.  

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

7) Zatížení částí pozemků p.č. 178/6, 680/4, 698/1 a 800/11 – vše ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Pec pod Sněžkou věcným břemenem práva provozování sjezdových tratí 

Javor, Zahrádky a Vysoký svah a jejich údržby sněhovými pásovými vozidly v jednotlivých 

obdobích zimních lyžařských sezón ve prospěch vlastníka budovy bez čp./če. na pozemku 

st.č. 571 v k.ú. Pec pod Sněžkou. Věcné břemeno bude zřízeno za každoročně se opakující 

náhradu ve výši 23.136,-- Kč vč. DPH, která bude od roku 2015 každoročně zvyšována o 

inflační nárůst. Věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou do 30.9.2032.  

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

8) Zatížení částí pozemků p.č. 680/1, 698/1 a 800/1 – vše ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Pec pod Sněžkou věcným břemenem práva umístění a užívání stavby lyžařských 

vleků nebo lanových drah Zahrádky a Vysoký svah a práva vstupu a vjezdu za účelem 

provádění údržby, oprav a likvidace lyžařských vleků nebo lanových drah ve prospěch 

vlastníka budovy bez čp./če. na pozemku st.č. 571 v k.ú. Pec pod Sněžkou. Věcné břemeno 

bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 18.150,-- Kč vč. DPH na dobu určitou do 

30.9.2032. 

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 



9) Zatížení částí pozemků p.č. 178/6 a 680/4 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Pec pod Sněžkou věcným břemenem práva umístění a užívání staveb Technické zasněžování 

sjezdové tratě Javor (kabelové a trubní rozvody) a Osvětlení sjezdové tratě Javor  (kabelové 

rozvody) a práva vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav a likvidace obou 

staveb ve prospěch vlastníka budovy bez čp./če. na pozemku st.č. 571 v k.ú. Pec pod 

Sněžkou. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 12.100,-- Kč vč. 

DPH na dobu určitou do 30.9.2032. 

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

10) Zatížení částí pozemků p.č. 680/1, 698/1 a 800/1 – vše ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Pec pod Sněžkou věcným břemenem umístění a užívání stavby Trubní a kabelové 

rozvody technického zasněžování sjezdových tratí Vysoký svah a Zahrádky v Peci pod 

Sněžkou a práva vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav a likvidace obou staveb 

ve prospěch vlastníka budovy bez čp./če. na pozemku st.č. 571 v k.ú. Pec pod Sněžkou. 

Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 18.150,-- Kč vč. DPH na 

dobu určitou do 30.9.2032. 

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

11) Zatížení části pozemku p.č. 13/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod 

Sněžkou věcným břemenem uložení a provozování plynovodní přípojky pro budovu čp. 137 

– hotel Hradec a vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav přípojky ve prospěch společnosti 

VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, investora této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za 

jednorázovou úhradu ve výši 6.050,-- Kč vč. DPH na dobu neurčitou. 

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

12) Vyhlášení výběrového řízení (veřejné zakázky malého rozsahu) na zakázku „Zajištění 

provozu sběrného dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě“ a zadávací dokumentaci 

zakázky ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.   

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

13) Seznam oslovených potenciálních dodavatelů na veřejnou zakázku „Zajištění provozu 

sběrného dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě“ (výběr budoucího provozovatele) 

v tomto složení: TRANSPORT Trutnov s.r.o., IČ: 62063588, Služby města Vrchlabí, 

příspěvková organizace, IČ: 71219803, Technické služby města Dvora Králové nad Labem, 

IČ: 00052981, Technické služby Trutnov s.r.o., IČ: 25968084, Marius Pedersen, a.s., 

provozovna Vrchlabí, IČ: 42194920 a .A.S.A Liberec s.r.o., IČ: 63146746. 

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

14) Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Zajištění provozu 

sběrného dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě“ v tomto složení: Vratislav Říha 

(náhradník Bc. Luboš Brát), Jiří Čepelka (náhradník Ivan Balcar) a Ing. Zdeněk Virt 

(náhradník Alan Tomášek). 

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 



15) Uzavření smlouvy o spolupráci se společností MEGA PLUS s.r.o., IČ: 64793281, ve znění, 

jež je přílohou tohoto usnesení 

 

PRO: 6          PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 

 

 

                     Alan Tomášek                                                                  Ing. Zdeněk Virt 

                     starosta města                                                                 místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 


