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

 
USNESENÍ 

 
ze 6. ve�ejného zasedání zastupitelstva m�sta  
konaného dne 1. �ervence 2003 ve 14.00 hodin  

v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp�, �p. 236 
 
 

P�ítomni: Jan Rousek, Silvie Pozlerová, Jaroslava Skrbková, Eva Lorencová,  
                  Jaromír Dostálek, Petr Kobr, Radim Švanda, Alan Tomášek, Ji�í Davídek 
 
Zápisem pov��ena Lída Tothová, do návrhové komise schváleni pánové Rousek a Davídek,  
ov��ovateli zápisu schváleni pan Kobr a paní Skrbková.      
 
Program:  1)   OZV o stanovení systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a  
                       odstra�ování komunálních odpad�, vznikajících na území m�sta Pec pod   
                       Sn�žkou, v�etn� systému nakládání se stavebním odpadem 
                 2)   Nakládání s majetkem m�sta 
                 3)   R�zné 
                 4)   Diskuse 
 
 

I. zastupitelstvo m�sta schvaluje: 
 
1) Obecn� závaznou vyhlášku �. 2/2003 o stanovení systému shromaž�ování, sb�ru, 
     p�epravy,  t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad�, vznikajících na území 
     m�sta Pec pod Sn�žkou, v�etn� systému nakládání se stavebním odpadem ve zn�ní, jež je 
     p�ílohou tohoto usnesení. 
 
PRO: 9      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 
 
 
2) P�evod �ásti spoluvlastnického podílu dom� �p. 310 na s.t.p.�. –493, �p. 311 na st.p.�. –  
    494, �p. 312 na st.p.�. –495, �p. 313 na st.p.�. –496, �p. 314 na s.p.�. –497 a �p. 315 na  
    st.p.�. –498, vše v k.ú. Pec pod Sn�žkou v�etn� p�íslušenství bez pozemk� a to prozatímn�  
    do výše 49 % z celku, když takovýto závazek p�evodu spoluvlastnického podílu vyplývá ze  
    smlouvy o sdružení uzav�ené dne 11.5. 2000 mezi m�stem Pec pod Sn�žkou a SBD Pec.  
    Zbylou �ást spoluvlastnického podílu danou touto smlouvou o sdružení p�evede m�sto Pec  
    pod Sn�žkou na SBD Pec dodate�n� v termínu vzájemn� dohodnutém poté, co kone�ná  
    velikost spoluvlastnického podílu SBD Pec na daných nemovitostech (bez pozemk�) bude  
    zjišt�na znalcem, když ze smlouvy o sdružení vyplývá, že spoluvlastnický podíl náležející  
    SBD Pec, tj uvedených dom� bez pozemk�, bude nepochybn� vyšší než 50 %.     
 
 
PRO: 9      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 
 
 



3) Koupi �ásti rozestav�né stavby „Ú�elová komunikace a parkovací plochy v rámci stavby     
    �erpací stanice PHM v Peci pod Sn�žkou“, která se dle stavebního povolení �.j. VÚP  
    352/02-�e, jenž vydal Stavební ú�ad v Peci pod Sn�žkou dne 4.10. 2002, nachází na �ásti  
    pozemku p.�. 969/3 v k.ú. Velká Úpa II od pana Vladimíra Mina�íka, Brništ� 95, za cenu  
    K� 69.560,--. 
 
PRO: 9      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 
 
 
4) Prodej pozemku p.�. 969/5 – ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 674 m2 v k.ú. Velká  
    Úpa II  panu Vladimíru Mina�íkovi, Brništ� 95, 471 29 Brništ� za dohodnutou cenu  
    469.560,-- K�. K pozemku bude z�ízeno v�cné b�emeno uložení, provozu, p�ístupu a  
    p�íjezdu k výtla�né kanalizaci ve prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou. Tímto bodem se  
    rovn�ž ruší platnost bodu �. 1 usnesení zastupitelstva m�sta Pece pod Sn�žkou ze dne 15.4.  
    2003. 
 
PRO: 9      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 
 
 
5) Zatížení �ásti pozemku p.�. 739/1 – ostatní plocha, manipula�ní plocha v k.ú. Velká Úpa II  
    v�cným b�emenem uložení, provozu a p�ístupu za ú�elem údržby a oprav zemního   
    kabelového vedení NN k novému lyža�skému vleku ve prosp�ch Mod�ín s.r.o., investora  
    tohoto kabelového vedení. V�cné b�emeno bude z�ízeno za jednorázovou úhradu ve výši  
    5.000,-- K� na dobu neur�itou.   
 
PRO: 9      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 
 
 
6) Zatížení �ásti pozemku p.�. 761/4 – ostatní plocha, h�išt�-stadion v k.ú. Velká Úpa II  
    v�cným b�emenem p�esahu požárn� nebezpe�ného prostoru stavby trafostanice a  
    p�e�erpávací stanice zasn�žovacího systému na tento pozemek a umožn�ní p�ístupu k výše  
    uvedeným za�ízením po tomto pozemku ve prosp�ch Bobolift spol. s r.o., investora t�chto  
    staveb. V�cné b�emeno bude z�ízeno za jednorázovou úhradu ve výši 8.000,-- K� na dobu  
    neur�itou. 
 
PRO: 9      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 
 
 
7)   a) Obsah smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí „Východní Krkonoše“ ve zn�ní,  
          jež je p�ílohou tohoto usnesení. 
      b) Obsah stanov dobrovolného svazku obcí „Východní Krkonoše“ ve zn�ní, jež je  
          p�ílohou tohoto usnesení. 
 
PRO: 9      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. zastupitelstvo m�sta pov��uje: 

 
8) Starostu m�sta, pana Alana Tomáška, k zastupování m�sta Pece pod Sn�žkou na jednáních  
     týkajících se výstavby nové lanové dráhy v úseku Pec pod Sn�žkou – R�žohorky  
     s p�íslušnými ú�ady státní správy, soukromoprávními subjekty, investory atd. a dále ke  
     všem úkon�m s touto v�cí souvisejícím.    
  
PRO: 8     PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 

III. zastupitelstvo m�sta potvrzuje: 
 
9) Oprávn�ní starosty m�sta pana Alana Tomáška k zastupování m�sta Pece pod Sn�žkou na  
    jednání valné hromady LDS a.s., která se konala dne 25.6. 2003 v Peci pod Sn�žkou v  
    hotelu Horizont. 
   
PRO: 8     PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 


