Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z 9. veřejného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 3.10.2007 ve 14.30 hodin
v budově základní školy ve Velké Úpě, čp. 236
Přítomni: Alan Tomášek, Jaromír Dostálek, Vratislav Říha, Zdeněk Vrtala,
Eva Lorencová, Blanka Sochorová, Petr Šimral
Omluveni: Petra Kocová

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Jaromír
Dostálek a Zdeněk Vrtala, ověřovateli zápisu schváleny dámy Blanka Sochorová a Eva
Lorencová.

Program:

1)
2)
3)
4)

I.

Úprava rozpočtu města na rok 2007
Nakládání s majetkem města
Různé
Diskuse

zastupitelstvo města schvaluje:

1) Druhou úpravu rozpočtu města Pece pod Sněžkou na rok 2007 takto:
celkové příjmy se zvyšují o 6.156.030,-- Kč na 37.473.480,-- Kč
celkové výdaje se zvyšují o 2.765.800,-- Kč na 50.055.669,-- Kč
saldo příjmů a výdajů se snižuje o 3.390.230,-- Kč na -14.373.184,-- Kč
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Prodej části pozemku p.č. 691 – TTP o výměře 1001 m2 v k.ú. Velká Úpa II
manželům Marcele a Mgr. Petru Cvrčkovým za účelem výstavby rodinného domu či
objektu individuální rekreace za cenu 1.516.515,-- Kč. K prodávanému pozemku bude
ve prospěch města Pece pod Sněžkou zřízeno desetileté předkupní právo.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Koupi části pozemku p.č. 153/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Velká Úpa
I o výměře 502 m2 od manželů Tatjany a Jaromíra Šimralových za cenu 3.094.000,-Kč.
PRO: 5

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 1

4) Koupi pozemku p.č. 155/13 – TTP v k.ú. Velká Úpa I o výměře 606 m2 od paní
Tatjany Šimralové za cenu 606.000,-- Kč.
PRO: 5

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 1

5) Prodej pozemku p.č. 765/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 518 m2 a části
pozemku p.č. 765/1 – lesní pozemek o výměře 197 m2 v k.ú. Velká Úpa II manželům
Ing. Ondřeji a Agnieszce Pallovým za cenu 450,-- Kč/m2. K prodávanému pozemku
bude ve prospěch města Pece pod Sněžkou zřízeno desetileté předkupní právo.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Prodej části pozemku p.č. 104/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod
Sněžkou o výměře 113 m2 manželům Marii a Miroslavu Sochorovým za cenu 100,-Kč/m2. K části prodávaného pozemku bude ve prospěch města Pece pod Sněžkou
zřízeno věcné břemeno spočívající v povinnosti strpět otáčení motorových vozidel
v závěru slepé komunikace.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7) Prodej části pozemku p.č. 104/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod
Sněžkou o výměře 59 m2 paní Jitce Levové za cenu 100,-- Kč/m2. K části
prodávaného pozemku bude ve prospěch města Pece pod Sněžkou zřízeno věcné
břemeno spočívající v povinnosti strpět na části prodávaného pozemku ukládání sněhu
z přilehlé místní komunikace, povinnost strpět případné uložení jakýchkoliv
inženýrských sítí a povinnost zdržet se výsadby dřevin a zřizování jakýchkoliv staveb.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8) Prodej části pozemku p.č. 104/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod
Sněžkou o výměře 120 m2 panu Jindřichu Kuhnovi za cenu 100,-- Kč/m2. K části
prodávaného pozemku bude ve prospěch města Pece pod Sněžkou zřízeno věcné
břemeno spočívající v povinnosti strpět na části prodávaného pozemku ukládání sněhu
z přilehlé místní komunikace, povinnost strpět případné uložení jakýchkoliv
inženýrských sítí a povinnost zdržet se výsadby dřevin a zřizování jakýchkoliv staveb.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

9) Prodej pozemku p.č. 104/11 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 41 m2 v k.ú.
Pec pod Sněžkou paní Lence Šustové za cenu 50,- Kč/m2. K části prodávaného
pozemku bude ve prospěch města Pece pod Sněžkou zřízeno věcné břemeno
spočívající v povinnosti strpět na části prodávaného pozemku ukládání sněhu
z přilehlé místní komunikace, povinnost strpět případné uložení jakýchkoliv
inženýrských sítí a povinnost zdržet se výsadby dřevin a zřizování jakýchkoliv staveb.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10) Zatížení části pozemku p.č. 590/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká
Úpa I věcným břemenem uložení, provozu a přístupu za účelem údržby a oprav
vodovodní a kanalizační přípojky k budovám čp. 196 a 197 ve Velké Úpě ve prospěch
pánů Martina Stojky a Daniela Pleskota a společnosti Garden Development a.s.,
investorů této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši
5.000,-- Kč na dobu neurčitou
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

11) Změnu názvu dotačního projektu „Trvale udržitelný rozvoj města Pec pod Sněžkou ve
vztahu k cestovnímu ruchu a k dopravě“ na nový název „Zkvalitnění dostupnosti a
rozšíření doprovodné infrastruktury turistického střediska Pec pod Sněžkou“ a
uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě s firmou DABONA s.r.o., který tuto změnu
obsahuje.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

12) Dodatek č. 4 zřizovací listiny ze dne 1.10.2002 příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov, IČ: 70983976 ve znění, jež je
přílohou tohoto usnesení.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

13) Přílohu č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov, IČ: 70983976 ze dne 1.10.2002, kterou se do
užívání příspěvkové organizaci dává majetek v hodnotě 518.079,50 Kč. Příloha
zřizovací listiny je přílohou tohoto usnesení.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

14) Podle ustanovení § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu
(stavební zákon) pořízení nového územního plánu pro správní území města Pece pod
Sněžkou z vlastního podnětu.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

15) Podle ustanovení § 6 odst. 6 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) uzavření smlouvy na zajištění územně plánovacích
činností pro pořízení územního plánu města Pece pod Sněžkou s Ing.arch. Zdeňkou
Táborskou, Na Červeném vrchu 3117, Teplice, IČ: 74517431.
PRO: 7

PROTI: 0

II.

ZDRŽEL SE: 0

zastupitelstvo města určuje:

16) Zastupitele, který bude podle ustanovení § 47, 49 a 53 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), spolupracovat s pořizovatelem
při pořizování územního plánu Pece pod Sněžkou, pana Alana Tomáška.
PRO: 6

PROTI: 0

III.

ZDRŽEL SE: 1

zastupitelstvo města schvaluje:

17) Přijetí dotace ve výši 2.000.000,-- Kč od MV ČR – GŘ HZS ČR na novou cisternovou
automobilovou stříkačku pro JSDH Pec pod Sněžkou a uzavření příslušné dotační
smlouvy.
PRO: 7

PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta města

ZDRŽEL SE: 0

Eva Lorencová
místostarostka města

