Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z 13. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2008
ve 14.30 hodin v zasedací místnosti učebního střediska University Karlovy
(Pension VaK) v Peci pod Sněžkou, čp. 159
Přítomni: Alan Tomášek, Jaromír Dostálek, Vratislav Říha, Blanka Sochorová, Zdeněk
Vrtala, Luboš Brát, Petra Kocová, Petr Šimral, Eva Lorencová

Zápisem pověřena paní Simona Hoferová, do návrhové komise schváleni pánové Petr Šimral
a Luboš Brát, ověřovateli zápisu schváleny dámy Petra Kocová a Blanka Sochorová.

Program:

1) Nakládání s majetkem města
2) Různé
3) Diskuse

I.

zastupitelstvo města schvaluje:

1) Zatížení částí pozemků p.č. 150/2 – TTP a 148/2 – TTP, obou v k.ú. Pec pod Sněžkou
věcným břemenem uložení, provozu a přístupu za účelem údržby a oprav
inženýrských sítí (kanalizační a elektro NN přípojky) k plánované novostavbě
rodinného domu s ubytováním ve prospěch pana Michala Nikolajeva, investora této
stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč na
dobu neurčitou.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 3

2) Zatížení části pozemku st.p.č. -363 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Velká Úpa II
věcným břemenem uložení, provozu a přístupu za účelem údržby a oprav elektro NN
přípojky k plánované novostavbě objektu asistenčních služeb ve prospěch pana
Jaroslava Otavy, investora této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
úhradu ve výši 5.000,-- Kč na dobu neurčitou.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Prodej pozemku p.č. 118/14 – TTP o výměře 165 m2 v k.ú. Pec pod Sněžkou paní
Václavě Bláhové za cenu 50,-- Kč/m2. K části prodávaného pozemku bude bezúplatně
ve prospěch města Pece pod Sněžkou zřízeno věcné břemene průchodu osob a to na
dobu neurčitou.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Dodatečnou úpravu rozpočtu na rok 2008 ve smyslu zvýšení výdajů o 10.000,-- Kč na
neinvestiční výdaje na žáky městu Trutnov.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) Přijetí finančního daru ve výši 1.250.000,-- Kč od společnosti Viamont, a.s. na
zajištění finanční spoluúčasti při získání dotace ze SFDI za účelem pořízení studie
proveditelnosti "Zajištění dopravní obslužnosti Východních Krkonoš kolejovou
dopravou".
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Podání žádosti České spořitelně, a.s. o vydání příslibu bankovního úvěru na realizaci
projektu Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7) Zajištění financování projektu "Zkvalitnění dostupnosti a rozšíření doprovodné
infrastruktury turistického střediska Pec pod Sněžkou" formou dodavatelského úvěru.
Toto kritérium bude součástí zadávacích podmínek výběrového řízení na generálního
dodavatele stavby. Vlastní podíl financování projektu ve výši 5.000.000,-- Kč bude
zajištěn z rozpočtu města na roky 2008 a 2009.
PRO: 9

PROTI: 0

II.

ZDRŽEL SE: 0

zastupitelstvo města pověřuje:

8) Starostu města Pece pod Sněžkou pana Alana Tomáška k účasti a k zastupování
akcionáře společnosti – města Pece pod Sněžkou na mimořádné valné hromadě a.s
Lanová dráha Sněžka, IČ: 60108711, která je svolána na úterý 4. března 2008 do
hotelu Horizont.
PRO: 8

PROTI: 0

III.

ZDRŽEL SE: 1

zastupitelstvo města potvrzuje:

9) Členství zástupců města Pece pod Sněžkou v dozorčí radě a.s. Lanová dráha Sněžka
na další funkční období ve složení Ing. Michal Hošek a Ing. Zdeněk Virt.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

IV.

zastupitelstvo města vyslovuje souhlas:

10) S účastí města Pece pod Sněžkou v projektu „Vybavení hasičských sborů
Královéhradeckého“ s cílem získání dotace na pořízení speciálního pásového vozidla
Hägglund. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření příslušných smluv s Krajským
sdružením hasičů a vyslovuje příslib na úhradu finančního podílu města ve výši 10 %
z předpokládaných nákladů na pořízení vozidla z vlastních zdrojů.
PRO: 9

PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta města

ZDRŽEL SE: 0

Eva Lorencová
místostarostka města

