
Město Pec pod Sněžkou 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
 

 

USNESENÍ 
 

ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 

14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 

 
Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk Virt, Zdeněk Vrtala, Walter Hofer, Vratislav Říha,                    

                  Ivan Balcar, Jaroslava Dostálková, Petr Hais, Tomáš Kučera 

 

 

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Ivan Balcar a 

Vratislav Říha, ověřovateli zápisu schváleni pánové Petr Hais a Walter Hofer. 

 

 

Program:   

 

1) Složení slibu nového člena zastupitelstva 

2) Volba předsedy kontrolního výboru 

3) Rozpočet města na rok 2016 

4) Rozpočtové opatření č. 5/2015 

5) Nakládání s majetkem města 

6) Různé 

7) Diskuse 

 

 

I. zastupitelstvo města konstatuje: 

 

1) Že nový člen Zastupitelstva Města Pece pod Sněžkou pan Tomáš Kučera složil zákonem 

předepsaný slib. 

 

PRO: 8              PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 1 

 

 

II. zastupitelstvo města volí: 

 

2) Předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města pana Vratislava Říhu. 

 

PRO: 7              PROTI: 1                              ZDRŽEL SE: 1 

 

 

III.   zastupitelstvo města schvaluje: 

 

3) Rozpočet Města Pece pod Sněžkou na rok 2016 v tomto složení:  

 

                        celkové příjmy            52.349.300,-- Kč 
         celkové výdaje            51.692.000,-- Kč 

         splátky úvěru                 3.047.000,-- Kč 

                                                                                            saldo                           - 2.389.700,-- Kč 



Závaznými ukazateli pro přebytkový rozpočet na rok 2016 jsou u příjmů v rámci třídy 1 a 4 

položky, v rámci třídy 2 a 3 jednotlivé paragrafy (kromě položek 24XX), a u výdajů 

paragrafy. Závazným ukazatelem pro PO je roční příspěvek na činnost ve výši 620.000,-- Kč.  
 

PRO: 9              PROTI: 0                              ZDRŽEL SE: 0 
 

 

4) Rozpočtové opatření č. 5/2015 spočívající v úpravě rozpočtu na rok 2015 v tomto složení: 
 

                                                           příjmy se zvyšují (+) o 6.701.114,-- Kč na 63.570.794,-- Kč 

  výdaje se snižují (-) o 8.803.000,-- Kč na 47.377.000,-- Kč 

                                               splátky půjček se snižují (-) o 5.000,-- Kč na 2.929.000,-- Kč 

                          saldo příjmů a výdajů se snižuje o 15.509.114,-- Kč na +13.264.794,-- Kč 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 
 

 

5) Koupi pozemku p.č. 800/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod Sněžkou o 

výměře 56 m
2
 od pánů Davida a Pavla Procházkových za cenu 50,-- Kč/m

2
.    

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

6) Koupi pozemku p.č. 1134/1 – TTP v k.ú. Velká Úpa II o výměře 468 m
2
 od Zemědělského 

družstva Libčany za cenu 50,-- Kč/m
2
.    

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

7) Směnu částí pozemků p.č. 29/1 – ostatní plocha, zeleň a p.č. 662/2 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o celkové výměře cca 249 m
2
 – nabyvatel: Pension Post, s.r.o. za části pozemků 

st.p.č. 282 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 834 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

celkové výměře cca 98 m
2
 – nabyvatel: Město Pec pod Sněžkou, vše v k.ú. Pec pod 

Sněžkou. Rozdíl výměry (cca 151 m
2
) bude ze strany společnosti Pension Post, s.r.o. městu 

doplacen v částce 1.000,-- Kč/m
2
. Přijetím tohoto usnesení se ruší usnesení přijaté na 5. 

zasedání zastupitelstva dne 8.7.2015 pod bodem č. 7). 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

8) Omezení užívání částí pozemků p.č. 5/1 a 5/2 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch společnosti S&P a.s., investora stavby ve smyslu strpění 

časově neomezeného uložení a provozování inženýrských sítí (vodovodní, kanalizační, 

plynovodní a dešťová přípojka) pro plánovanou novostavbu penzionu s kavárnou na st.p.č. 

8/1 na částech předmětných pozemků bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání 

nemovitostí bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 10.000,-- Kč + DPH. 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 

 

 

 



9) Omezení užívání částí pozemků p.č. 589 a 1095/1 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Velká Úpa II ve prospěch společnosti VUPA s.r.o., investora stavby ve smyslu strpění 

časově neomezeného uložení a provozování tlakové kanalizační přípojky pro budovu čp. 

103 ve Velké Úpě na částech předmětných pozemků bez zápisu tohoto omezení do KN. 

Omezení užívání nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 10.000,-- Kč 

+ DPH. 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

10) Omezení užívání části pozemku p.č. 1132/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Velká Úpa II ve prospěch paní Karly Švecové, investora stavby ve smyslu strpění časově 

neomezeného uložení a provozování kanalizační přípojky a umístění a provozování 

zpevněné plochy – sjezdu na místní komunikaci pro plánovanou novostavbu rodinného 

domu na p.p.č. 626/1 na částech předmětných pozemků bez zápisu tohoto omezení do KN. 

Omezení užívání nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 5.000,-- Kč + 

DPH. 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

11) Omezení užívání částí pozemků p.č. 222/4, 222/14 – oba TTP a p.č. 222/13 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch pana Jana Říhy, investora 

stavby ve smyslu strpění časově neomezeného uložení a provozování vodovodní přípojky 

pro budovu čp. 320 ve Velké Úpě na částech předmětných pozemků bez zápisu tohoto 

omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve 

výši 15.000,-- Kč + DPH. 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

12) Omezení užívání části pozemku p.č. 731/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Velká Úpa II ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., investora stavby ve smyslu 

strpění časově neomezeného uložení a provozování elektro NN přípojky pro stavbu 

výtlačného vodovodu v lokalitě Střední výsluní na části předmětného pozemku bez zápisu 

tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou 

částkou ve výši 5.000,-- Kč + DPH. 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

13) Omezení užívání části pozemku p.č. 766/17 – 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 pro plánovanou novostavbu 

rodinného domu na p.p.č. 822/1 na části předmětného pozemku bez zápisu tohoto omezení 

do KN. Omezení užívání nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 

5.000,-- Kč + DPH. 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 

 



14) 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 v Peci pod Sněžkou ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., budoucího 

provozovatele této přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 

5.000,-- Kč + DPH na dobu neurčitou. 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

15) Omezení užívání části pozemku p.č. 1095/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Velká Úpa II ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. investora stavby ve smyslu 

strpění časově neomezeného uložení a provozování elektro NN přípojky pro plánovanou 

novostavbu rodinného domu na p.p.č. 626/1 na části předmětného pozemku bez zápisu 

tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou 

částkou ve výši 5.000,-- Kč + DPH. 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

16) Omezení užívání části pozemku p.č. 590/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká 

Úpa I ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. investora stavby ve smyslu strpění 

časově neomezeného uložení a provozování elektro NN přípojky pro novostavbu pensionu 

na p.p.č. 26/11 na části předmětného pozemku bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení 

užívání nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 5.000,-- Kč + DPH. 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

17) Poskytnutí dotace na kompenzaci vlastních nákladů vynaložených při uspořádání kulturní 

akce „Prkna co znamenají Pec“ dne 27.10.2015 paní Mgr. Michaele Boudové, IČ: 

01298691, ve výši 20.000,-- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.  

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

18) Poskytnutí dotace na kompenzaci vlastních nákladů vynaložených při uspořádání kulturní 

akce „Mikulášská párty“ dne 5.12.2015 společnosti Regata Čechy a.s., IČ: 26154200, ve 

výši 5.000,-- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.  

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

19) Uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce lanové dráhy 

na Sněžku“ ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení. 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

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

jež je přílohou tohoto usnesení. 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 



21) Výsledky veřejné zakázky – výběrového řízení v rámci akce „Zajištění provozu sběrného 

dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě“ na roky 2016 a 2017 s tím, že vítězem zakázky se 

s celkovou nabídkovou cenou 1.168.354,-- Kč bez DPH stává TRANSPORT TRUTNOV 

s.r.o., IČ: 62063588. Zastupitelstvo města se ztotožňuje s návrhem hodnotící komise této 

zakázky dle výsledků jejího jednání, které se konalo dne 23.11.2015, schvaluje uzavření 

Smlouvy o provozování sběrného dvora s vítězem výběrového řízení a pověřuje starostu 

města k jejímu podpisu. 

 

PRO: 8               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 1 

 

 

22) Výsledky veřejné zakázky – výběrového řízení v rámci akce „Zhotovení projektové 

dokumentace na stavbu "Parkovací dům Velká Úpa – nástupní terminál pro návštěvníky 

turistické oblasti Pec pod Sněžkou, Karpacz" včetně výkonu autorského dozoru projektanta“ 

s tím, že vítězem zakázky se s celkovou nabídkovou cenou 948.200,-- Kč bez DPH stává 

ATIP, a.s., IČ: 25261568. Zastupitelstvo města se ztotožňuje s návrhem hodnotící komise 

této zakázky dle výsledků jejího jednání, které se konalo dne 25.11.2015, schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. 

 

PRO: 9               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                     Alan Tomášek                                                                   Ing. Zdeněk Virt 

                    starosta města                                                             místostarosta města 

 

 

 

 

 


