
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ

ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.4.2011 
ve 14.30 hodin v zasedací místnosti učebního střediska University Karlovy 

(Pension VaK) v Peci pod Sněžkou, čp. 159

Přítomni: Alan Tomášek, Jaroslava Dostálková, Blanka Sochorová, Luboš Brát, Zdeněk 
Virt, Petr Hais, Eva Lorencová, Jiří Zmatlík, Vratislav Říha

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Luboš Brát a 
Blanka Sochorová, ověřovateli zápisu schváleni Eva Lorencová a Jaroslava Dostálková.

Program:

1) Rozhodnutí zadavatele v rámci VŘ na dodavatele stavby „Rekonstrukce lanové dráhy 
na Sněžku“

2) Závěrečný účet města za rok 2010
3) Nakládání s majetkem města
4) Různé
5) Diskuse

I. zastupitelstvo města schvaluje: 

1) Upřesnění zadávacích podmínek pro zpracování nabídky v rámci výběrového řízení na 
dodavatele stavby pro projekt „Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“ ve znění, jež je 
přílohou tohoto usnesení.
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II. zastupitelstvo města souhlasí:

2) S celoročním hospodařením města Pece pod Sněžkou v roce 2010 bez výhrad a schvaluje 
Závěrečný účet města Pece pod Sněžkou za rok 2010. Součástí závěrečného účtu je 
rovněž Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Pece pod Sněžkou za rok 2010 
vypracovaná KÚKK. 
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III. zastupitelstvo města schvaluje: 

3) Prodej části pozemku p.č. 590/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa I o 
výměře 129 m2 manželům Evě a Václavu Lorencovým za celkovou cenu 1,-- Kč. 
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4) Prodej části pozemku p.č. 590/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa I o 
výměře 187 m2 paní Marii Packové za cenu 50,-- Kč/m2.
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5) Směnu pozemku p.č. 814/5 – TTP o výměře 1245 m2 v k.ú. Velká Úpa II – nabyvatelé 
manželé Irena a František Nevšímalovi za část pozemku p.č. 1145 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 175 m2 v k.ú. Velká Úpa II – nabyvatel město Pec pod Sněžkou. 
Rozdíl výměry bude ze strany manželů Nevšímalových městu doplacen v částce 50,--
Kč/m2.   
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6) Koupi pozemků st.p.č. 241 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, p.p.č. 195 –
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 90 m2, p.č. 600/16 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 9 m2 a p.č. 633 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 
m2, všech v k.ú. Velká Úpa I od Českých drah, s.p., za cenu dle znaleckého posudku.  
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7) Koupi pozemků p.č. 351/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, p.č. 874 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, části pozemku p.č. 644/12 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 130 m2 a části pozemku p.č. 664/2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 345 m2, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou od MSDU OS, IČ: 
00469483, za cenu 50,-- Kč/m2. 
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8) Vložení nepeněžitého vkladu majetku města Pece pod Sněžkou do základního kapitálu 
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ: 60108711 s tím, že o výši 
vkládaného majetku bude navýšen základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace 
Trutnov, a.s a odpovídající počet akcií bude předán městu Pec pod Sněžkou. 

Předmětem vkladu je soubor movitého a nemovitého majetku souvisejícího 
s provozováním vodovodů a kanalizací v Peci pod Sněžkou. Soubor majetku je popsán a 
oceněn znaleckým posudkem č. 2708/1/2011 ze dne 12. ledna 2011 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 21. dubna 2011, který vypracoval Miroslav Roubec. Hodnota vkládaného majetku 
dle tohoto posudku činí 9.201.141,-- Kč.

Pro účel zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 
bude výše uvedená cena zaokrouhlena na celé násobky jmenovité hodnoty akcie, tj. na 
celé tisícikoruny směrem dolů. Za každých 1.000,-- Kč takto zjištěné hodnoty vkládaného 
majetku bude městu Pec pod Sněžkou vydána jedna akcie na jméno v listinné podobě. 



Město Pec pod Sněžkou listinné akcie obdrží až po zapsání zvýšeného základního kapitálu 
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. do obchodního rejstříku.
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9) Prodej části pozemku p.č. 5/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod 
Sněžkou o výměře 83 m2 manželům Mgr. Dagmar a Ing. Miloši Žďárovým. Kupní cena 
za 1 m2 bude činit stejnou částku, za kterou 1 m2 celého pozemku p.č. 5/1 v k.ú. Pec pod 
Sněžkou získá od Lesů České republiky, s.p. město. Prodej části pozemku p.č. 5/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2 je podmíněn jeho získáním od Lesů 
České republiky, s.p. na základě podané žádosti o převod.
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10) Zatížení částí pozemků p.č. 1102/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 679 – TTP, 
p.č. 696/1 – TTP a p.č. 700/1 – TTP, všech v k.ú. Velká Úpa II věcným břemenem
uložení, provozu a vstupu za účelem údržby a oprav přípojky výtlačné kanalizace 
k plánované novostavbě RD na p.p.č. 670/1 v k.ú. Velká Úpa II ve prospěch pana Jiřího 
Přichystala, budoucího provozovatele této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 20.000,-- Kč + DPH na dobu neurčitou.
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11) Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/0880/S s Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod na realizaci projektu „Karta hosta pro 3. tisíciletí“ s výší dotace 
max. 1.847.851,-- Kč ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.
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IV. zastupitelstvo města pověřuje: 

12) Tajemníka MěÚ pana Mgr. Michala Bergera k účasti a zastupování akcionáře společnosti 
– města Pece pod Sněžkou na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace 
Trutnov, a.s., IČ: 60108711, která je svolána na úterý 31. května 2011 do sídla společnosti 
v Trutnově. 
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13) Starostu města Pece pod Sněžkou pana Alana Tomáška k účasti a k zastupování akcionáře 
společnosti – města Pece pod Sněžkou na řádné valné hromadě společnosti Lanová dráha 
Sněžka, a.s., IČ: 25266608, která je svolána na úterý 17. května 2011 do hotelu Horizont. 
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                 Alan Tomášek                                                                   Ing. Zdeněk Virt
                 starosta města                                                                 místostarosta města




