
Město Pec pod Sněžkou 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
 

 

USNESENÍ 
 

z 34. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.6.2014 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, Luboš Brát  

 

Omluveni: Jiří Zmatlík, Eva Lorencová 

 

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

Dostálková a Blanka Sochorová, ověřovateli zápisu schváleni pánové Vratislav Říha a Luboš 

Brát. 

 

 

Program:   

 

1) Rozpočtové opatření č. 2/2014 

2) Nakládání s majetkem města 

3) Různé 

4) Diskuse 

 

 

I. zastupitelstvo města schvaluje:  

 

 

1) Rozpočtové opatření č. 2/2014 spočívající v úpravě rozpočtu na rok 2014 v tomto složení: 

 

                    příjmy se zvyšují (+) o 3 563 000,--  Kč na 98  387 062,--  Kč 

                        výdaje se zvyšují (+) o 480 000,-- Kč na 173 714 060,-- Kč 

                                   splátky úvěru (revolving) se zvyšují o 2 611 000,-- Kč  na 72 611 000,- Kč 

   saldo příjmů a výdajů se zvyšuje (+) o 472 000,-- Kč na 2 652 002,-- Kč 

 

PRO: 7           PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 

 

 

2) Uzavření Smlouvy o zástavě pohledávky č. 10000467823 s Komerční bankou, a.s. ve znění, 

jež je přílohou tohoto usnesení. 

 

PRO: 7           PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 

 

 

3) Koupi částí pozemků p.č. 448/1 – lesní pozemek o souhrnné výměře 862 m
2
 v k.ú. Pec pod 

Sněžkou a částí pozemků p.č. 345/3 a 389 – oba lesní pozemek o souhrnné výměře 217 m
2
 

v k.ú. Horní Malá Úpa od ČR – Správa KRNAP za cenu dle znaleckého posudku.  

 

PRO: 7           PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 



 

 

4) Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 120.000,-- Kč na výdaje na zabezpečení 

akceschopnosti JSDH Pec pod Sněžkou (kategorie JPO II/1) v roce 2014 od 

Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření příslušné smlouvy o 

poskytnutí dotace a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. 

 

PRO: 7           PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 

 

 

5) V působnosti valné hromady společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s., IČ: 25266608, výroční 

zprávu společnosti za rok 2013 vč. účetní závěrky společnosti za rok 2013, zprávu 

představenstva společnosti za rok 2013, zprávu dozorčí rady společnosti a hospodářský 

výsledek společnosti a jeho vypořádání za rok 2013 ve znění, jež je přílohou tohoto 

usnesení.  

 

PRO: 7           PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 

 

 

6) Počet 9 (slovy: devět) členů zastupitelstva Města Pece pod Sněžkou pro volební období 

2014 až 2018, kteří budou zvoleni v podzimních komunálních volbách. 

 

PRO: 7           PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

II. zastupitelstvo města rozhoduje:  

 

7) Jakožto jediný společník společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s., IČ 25266608, se sídlem Pec 

pod Sněžkou 230, okres Trutnov, PSČ 542 21, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v 

Hradci Králové, oddíl B, vložka 1617 (dále jen „Lanová dráha Sněžka, a.s.“), o 

 

- podřízení se společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o 

obchodních korporacích“), 

- přijetí aktuálního znění stanov, a to ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních 

korporacích. 

 

V souvislosti s výše uvedeným a z titulu své majetkové účasti ve společnosti Lanová dráha 

Sněžka, a.s. schvaluje zastupitelstvo Města Pec pod Sněžkou přijetí nového znění stanov 

společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s. v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních 

korporacích, a pověřuje starostu města Alana Tomáška, bytem Pec pod Sněžkou 304, 542 21 

Pec pod Sněžkou, formalizací výše uvedených rozhodnutí v notářském zápise, jakož i ke 

všem úkonům s tím souvisejícím. 

 

PRO: 7           PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 

 

 

8) Jakožto společník společnosti JAVOR SKI, a.s., IČ 27530493, se sídlem V Lázních 45/7, 

PSČ 159 00, Praha 5, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

14326 (dále jen „JAVOR SKI, a.s.“), o 

 

- podřízení se společnosti JAVOR SKI, a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o 

obchodních korporacích“), 



- přijetí aktuálního znění stanov, a to ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních 

korporacích. 

 

V souvislosti s výše uvedeným a z titulu své majetkové účasti ve společnosti JAVOR SKI, 

a.s. schvaluje zastupitelstvo Města Pec pod Sněžkou přijetí nového znění stanov společnosti 

JAVOR SKI, a.s. v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a pověřuje 

pana Jiřího Čepelku, bytem Velká Úpa 321, 542 21 Pec pod Sněžkou, formalizací výše 

uvedených rozhodnutí v notářském zápise, jakož i ke všem úkonům s tím souvisejícím. 

 

PRO: 7           PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 

 

 

III.  zastupitelstvo města schvaluje:  

 

 

 

9) Změnu projektové dokumentace (studie – změna ÚR 06/2014) záměru Dostavba a 

rekonstrukce obchodního domu Sněžka a vyslovuje souhlas se změnou investora záměru na 

společnost Kubík Sněžka s.r.o.  

 

PRO: 7           PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                     Alan Tomášek                                                                  Ing. Zdeněk Virt 

                     starosta města                                                                 místostarosta města 

 

 


