
M�sto Pec pod Sn�žkou 
ZASTUPITELSTVO M�STA 

 
USNESENÍ 

 
z ve�ejného zasedání zastupitelstva m�sta  

konaného dne 20. února 2003 ve 14.00 hodin  
v zasedací místnosti školícího st�ediska UK  
na Velké pláni v Peci pod Sn�žkou, �p. 159 

 
 

P�ítomni: Jan Rousek, Silvie Pozlerová, Jaroslava Skrbková, Eva Lorencová,  
                  Jaromír Dostálek, Petr Kobr, Ji�í Davídek, Radim Švanda, Alan Tomášek  
 
Zápisem pov��ena Lída Tothová, do návrhové komise schváleni pánové Švanda a Davídek, 
ov��ovateli zápisu schváleny dámy Skrbková a Pozlerová.    
 
 
Program:  1)   Výsledky hospoda�ení za rok 2002 

2) Rozpo�et na rok 2003 
3) Nakládání s majetkem m�sta 
4) Diskuse 

 
 

I. zastupitelstvo m�sta schvaluje: 
 
 

1) Výsledky hospoda�ení za rok 2002: celkové p�íjmy –  43.271.463,29  K� 
                                                                celkové výdaje –  41.943.960,36  K� 
                                             
                                                dlouhodob� p�ijaté p�j�ky – 4.650.400,--  K� 
                                                      saldo p�íjm� a výdaj� –  1.327.502,93  K� 
                                                  uhrazené splátky p�j�ek –   6.738.004,--  K� 
 
          Stavy na bankovních ú�tech: 
 
   ZBÚ                    k 1.1.2002 � 7.122.595,98  K�        k 31.12.2002 � 6.362.494,91  K� 
   ÚSP                    k 1.1. 2002 �      27.293,25  K�        k 31.12.2002 � 1.202.418,02  K�                         
 
PRO: 9     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 

 
 

 

 

 

 



2)   Rozpo�et na rok 2003 v této podob�: celkové p�íjmy ve výši  26.480.960,-- K� 

                                                                   celkové výdaje ve výši  28.160.860,-- K� 

                                                                                               saldo   -1.679.900,-- K� 

 

      PRO: 9        PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

 
 

3) Prodej pozemku p.�. 119/3 v k.ú. Pec pod Sn�žkou – TTP o vým��e 168 m2 manžel�m 
Dagmar a Pavlu Malkrabovým za ú�elem možnosti z�ízení p�ístupové a p�íjezdové cesty 
k uvažované novostavb� RD za cenu 50,-- K�/m2. 

 
PRO: 6     PROTI: 2      ZDRŽEL SE: 1 
 
 

4) Sm�nu �ástí pozemk� p.�. 110/3 v k.ú. Pec pod Sn�žkou o vým��e cca 305 m2 – nabyvatel 
m�sto Pec pod Sn�žkou za �ásti pozemk� p.�. 118/13 a 111/10 o vým��e cca 122 m2 – 
nabyvatelé manželé Zdena a Stanislav Johnovi. Rozdíl vým�ry bude manžel�m Johnovým 
doplacen v cen� 1 K�/m2.  

 
PRO: 9     PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5) Vnit�ní sm�rnici o vyplácení mimomzdových p�ísp�vk� zam�stnanc�m M�Ú v Peci pod 
Sn�žkou k životním a pracovním jubileím, na stravné a na ošatné dle návrhu, jež je 
p�ílohou tohoto usnesení.  

 
PRO: 8     PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 1 
 
 

6) Zatížení �ásti pozemku p.�. 1102/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa 
II v�cným b�emenem p�esahu požárn� nebezpe�ného prostoru stavby objektu Lu�ní domov 
�p. 73 na tento pozemek ve prosp�ch spol. s r.o. S.V.P. – stavební práce, I�: 62912712, 
vlastníka domu �p. 73. V�cné b�emeno bude z�ízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
3.000,-- K� na dobu neur�itou.    

 
PRO: 9     PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 
 
 

7) Zatížení �ástí pozemk� p.�. 508/1 – ostatní plocha, neplodná p�da a p.�. 508/2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod Sn�žkou v�cným b�emenem uložení, provozu a 
p�ístupu za ú�elem údržby a oprav zemního kabelového vedení NN ve prosp�ch V�E a.s., 
stavebníka a vlastníka tohoto kabelového vedení. V�cné b�emeno bude z�ízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-- K� na dobu neur�itou.    

 
PRO: 9     PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
 
 



II.       zastupitelstvo m�sta jmenuje:  
 
 

8)   Pana Ji�ího Davídka jednatelem spol. s r.o. O.K. Služby za m�sto Pec pod Sn�žkou. 
 
PRO: 8     PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 1 
 
 

9) Pana Radima Švandu zástupcem m�sta Pece pod Sn�žkou v Rad� KRNAP. Tímto 
jmenováním zastupitelstvo m�sta zárove� odvolává pana JUDr. Tomáše Paduchu z postu 
zástupce m�sta Pece pod Sn�žkou v Rad� KRNAP.    

 
PRO: 8     PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 

                         III.      zastupitelstvo m�sta ruší:   
 
 

10) Platnost bodu �. 2 usnesení zastupitelstva m�sta Pece pod Sn�žkou ze dne 19.2. 2002 a 
platnost bodu �. 5 usnesení zastupitelstva m�sta Pece pod Sn�žkou ze dne 1.10. 2002 
D�vodem je porušení § 83 zákona o obcích ze strany býv. zastupitele pana Jaromíra 
Šimrala.  

 
PRO: 9     PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

                         IV.      zastupitelstvo m�sta deklaruje:   
 
 

11) Zám�r m�sta Pece pod Sn�žkou stát se stavebníkem stavby nové lanové dráhy v úseku Pec 
pod Sn�žkou – R�žová hora – Sn�žka a získat vlastnické právo k této stavb� a k 
technologii spojené s provozem nové lanové dráhy a sportovního areálu souvisejícího 
s novou lanovou dráhou. Za tímto ú�elem pov��uje zastupitelstvo starostu m�sta ke všem 
jednáním a právním úkon�m souvisejícím s výše uvedeným zám�rem. V souvislosti s tímto 
je starosta taktéž oprávn�n u�init veškeré právní kroky sm��ující k možnému ukon�ení 
komisioná�ské smlouvy ze dne 23.9.1999 uzav�ené mezi Lanovou dráhou Sn�žka, a.s. a 
M�stem Pec pod Sn�žkou. 

 
           Zastupitelstvo rovn�ž pov��uje starostu m�sta k jednání se spole�ností LEITNER, a to  
           ke zjišt�ní skute�ností, které vedly k uzav�ení souboru smluv na dodávku lanové dráhy  
           se spole�ností Lanová dráha Sn�žka, a.s.  Zastupitelstvo v této souvislosti bere na  
           v�domí, že starosta m�sta zadal právní posouzení a posouzení �asové, technické a  
           finan�ní reálnosti uzav�eného souboru smluv na výstavbu lanové dráhy uzav�ené mezi  
           Lanovou dráhou Sn�žka, a.s. a LEITNER. 
 
 
           Zastupitelstvo dále pov��uje starostu m�sta Alana Tomáška k zastupování m�sta Pec  
           pod Sn�žkou v souvislosti se zajišt�ním možné výstavby nové lanové dráhy v úseku   
           Pec pod Sn�žkou – R�žová hora – Sn�žka. 
 
 



 
 
 
 
 

Alan Tomášek                                                                                Eva Lorencová 
    starosta m�sta                                                                            místostarostka m�sta 

 


