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

 
USNESENÍ 

 
ze 17. ve�ejného zasedání zastupitelstva m�sta  
konaného dne 5. kv�tna 2005 ve 14.30 hodin  
v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp�, �p. 236 

 
 

P�ítomni: Alan Tomášek, Silvia Pozlerová, Jaroslava Skrbková, Jan Rousek, Jaromír  
Dostálek, Petr Kobr, Ji�í Davídek, Hynek Spurný, Radim Švanda  

 
 
Zápisem pov��ena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleny dámy Pozlerová a 
Skrbková, ov��ovateli zápisu schváleni pánové Davídek a Kobr. 
 
 
Program:   1)   Nakládání s majetkem m�sta 

2) R�zné 
3) Diskuse 

 
 
 

I. zastupitelstvo m�sta schvaluje:   
 
 

1) Prodej pozemk� p.�. 358/2 – TTP o vým��e 3474 m2 a p.�. 715 – ostatní plocha, 
neplodná p�da o vým��e 1733 m2 v k.ú. Pec pod Sn�žkou a.s. BPA sport marketing za 
ú�elem komer�ní výstavby za cenu 3.560.650,-- K�. K prodávaným pozemk�m bude 
ve prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté p�edkupní právo. 

 
PRO: 9         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2) Prodej pozemku p.�. 764/17 – TTP o vým��e 685 m2 v k.ú. Velká Úpa II panu Radimu 
Švandovi za ú�elem výstavby rodinného domu za cenu 308.250,-- K�. Kupní cena 
bude uhrazena ve t�ech splátkách s tím, že k pohledávce nedoplatku kupní ceny bude 
ve prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno zástavní právo. Podmínkou uzav�ení 
kupní smlouvy je uzav�ení nové nájemní smlouvy na dobu ur�itou 5 let s kupujícím na 
jím užívaný byt v �p. 236 ve Velké Úp�. K prodávanému pozemku bude ve prosp�ch 
m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté p�edkupní právo.  

 
PRO: 8         PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 



3) Koupi  pozemk� p.�. 121/10 – ostatní plocha, vedeného ve ZE, p�vod EN o vým��e 48 
m2, p.�. 121/1 – ostatní plocha, vedeného ve ZE, p�vod PK o vým��e 50 m2, p.�. 122 – 
ostatní plocha, vedeného ve ZE, p�vod PK o vým��e 729 m2, p.�. 115/2 – ostatní 
plocha, vedeného ve ZE, p�vod PK o vým��e 35 m2 a �ásti pozemku st.p.�. -58  – 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 166 m2, vše v k.ú. Pec pod Sn�žkou od 
Královéhradeckého kraje – Sdružení ozdravoven a lé�eben okresu Trutnov za cenu 
56.650,-- K�, která odpovídá cen� 55,10 K�/m2. 

 
PRO: 9         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

4) Omezení užívání �ásti pozemku p.�. 662/1 – ostatní plocha, vedeného ve ZE, p�vod 
PK v k.ú. Pec pod Sn�žkou ve prosp�ch pana Alana Tomáška, vlastníka domu �p. 209 
v Peci pod Sn�žkou, ve smyslu strp�ní �asov� neomezeného p�esahu požárn� 
nebezpe�ného prostoru stavby „P�ístavba Ezian Grilu �p. 209“ na �ást tohoto pozemku 
a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti bude 
zpoplatn�no jednorázovou �ástkou ve výši K� 3.000,--.  

 
PRO: 8         PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 1 
 
 

5) Prodej pozemk� p.�. 969/4 – ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 629 m2 a p.�. 963/1 
– ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 1995 m2, obou v k.ú. Velká Úpa II panu 
Jaroslavu Otavovi za ú�elem výstavby objektu asisten�ní díly a autoservisu osobních 
vozidel s dopl�kovými službami za celkovou cenu 1.143.000,-- K�. K prodávaným 
pozemk�m bude ve prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté p�edkupní 
právo. K prodávaným pozemk�m bude  ve prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno 
v�cné b�emeno uložení a provozování inženýrských sítí – st�edotlakého plynovodu, 
výtla�né kanalizace a tlakové stanice výtlaku v�. p�ístupu a p�íjezdu k nim za ú�elem 
jejich údržby, oprav, vým�ny a likvidace. Kupní cena bude uhrazena jednorázov� po 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí kupní. Kupní smlouva bude uzav�ena po 
realizaci hrubé stavby objektu.  

 
PRO: 9         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

6) Prodej pozemku p.�. 75 – TTP o vým��e 2701 m2 v k.ú. Pec pod Sn�žkou panu 
Tomáši Ku�erovi z Trutnova za ú�elem výstavby objektu pensionu s rodinným 
bydlením vlastníka za cenu 2.701.000,-- K�. K prodávanému pozemku bude ve 
prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté p�edkupní právo. 

 
PRO: 9         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

7) Koupi pozemku p.�. 313/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o vým��e 974 m2, 
vedeného ve zjednodušené evidenci – p�vod PK v k.ú. Pec pod Sn�žkou od 
M�stského stavebního podniku Náchod v likvidaci, I�: 00654493 za cenu dle 
znaleckého posudku. 

 
PRO: 9         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 



8) Koupi pozemk� p.�. 1127 – ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 5046 m2 a p.�. 1128 
– ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 195 m2 v k.ú. Velká Úpa II od s.p. KAROSA – 
slou�ené podniky Vysoké Mýto, I�: 00009156, za cenu dle znaleckého posudku. 

 
PRO: 9         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

9) Investování finan�ních prost�edk� z vlastních zdroj� ve výši max. 5.000.000,-- K� na 
realizaci projektu „Krkonošský cyklistický okruh Pec pod Sn�žkou – Karpacz“. 

 
PRO: 9         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

10) Vložení nepen�žitého vkladu majetku m�sta Pece pod Sn�žkou do základního kapitálu 
spole�nosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., I�: 60108711 s tím, že o výši 
vkládaného majetku bude navýšen základní kapitál spole�nosti Vodovody a kanalizace 
Trutnov, a.s a odpovídající po�et akcií bude p�edán m�stu Pec pod Sn�žkou.  
P�edm�tem vkladu je soubor movitého a nemovitého majetku souvisejícího 
s provozováním vodovod� a kanalizací v Peci pod Sn�žkou. Soubor majetku je popsán 
a ocen�n znaleckým posudkem �. 532/25/2005 ze dne 14. dubna 2005, který 
vypracoval Ing. Tomáš Voborník. Hodnota vkládaného majetku dle tohoto posudku 
�iní 101.750.000,-- K�. 
Pro ú�el zvýšení základního kapitálu spole�nosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 
bude výše uvedená cena zaokrouhlena na celé násobky jmenovité hodnoty akcie, tj. na 
celé tisícikoruny sm�rem dol�. Za každých 1.000,-- K� takto zjišt�né hodnoty 
vkládaného majetku bude m�stu Pec pod Sn�žkou vydána jedna akcie na jméno 
v listinné podob�. M�sto Pec pod Sn�žkou listinné akcie obdrží až po zapsání 
zvýšeného základního kapitálu spole�nosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. do 
obchodního rejst�íku.  
 

PRO: 9         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

II.   zastupitelstvo m�sta žádá:   
 

11) P�edstavenstvo spole�nosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o za�azení bodu 
Volba �lena p�edstavenstva spole�nosti na po�ad jednání nejbližší valné hromady 
spole�nosti. Zastupitelstvo schvaluje zástupce m�sta Pece pod Sn�žkou pana Alana 
Tomáška a navrhuje valné hromad� jeho volbu do funkce �lena p�edstavenstva 
spole�nosti. Zastupitelstvo žádá p�edstavenstvo spole�nosti o vyhov�ní žádosti, by� si 
je v�domo, že nemá právní nárok tento požadavek vymáhat.  
Zastupitelstvo navrhuje volbu pana Alana Tomáška do funkce �lena p�edstavenstva 
spole�nosti. Zastupitelstvu je kandidát znám, je starostou m�sta Pece pod Sn�žkou, je 
bezúhonný ve smyslu zákona �. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání. Navržený 
kandidát souhlasí s p�ípadnou volbou a vykonáváním funkce �lena p�edstavenstva 
spole�nosti. Kandidát uvádí, že mu není známa žádná p�ekážka bránící ve výkonu 
funkce. 

 
PRO: 8         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 1 
 



III. zastupitelstvo m�sta schvaluje:   
 
 

12) Navázání oficiálních partnerských vztah� a vzájemné spolupráce s m�stem Karpacz 
v Polsku.  

 
PRO: 9         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alan Tomášek                                                                     Jaromír Dostálek 
                starosta m�sta                                                                   místostarosta m�sta 
 


