
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ

z 20. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.11.2012
ve 14.30 hodin v budově bývalé základní školy ve Velké Úpě, čp. 236

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

Omluveni: Luboš Brát

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Petr Hais a 
Zdeněk Virt, ověřovateli zápisu schváleni pánové Vratislav Říha a Jiří Zmatlík.

Program:      

1) Nakládání s majetkem města 
2) Rozhodnutí zadavatele v rámci VŘ akce „Zajištění provozu sběrného dvora v Peci 

pod Sněžkou ve Velké Úpě“
3) Různé
4) Diskuse

I. zastupitelstvo města schvaluje: 

1) Vzdání se využití předkupního práva k pozemkům st.p.č. 543 – zastavěná plocha a nádvoří a 
p.č. 5/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod Sněžkou pro případ, že 
dosavadní vlastník pozemků pan Václav Jirák převede tyto pozemky paní Marcele 
Voškerušové. Předkupní právo ve prospěch města Pece pod Sněžkou zůstane v katastru 
nemovitostí zapsáno. 

PRO: 8          PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

2) Zatížení částí pozemků st.p.č. 236 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 710 ve ZE – ostatní 
plocha a 710/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou věcným 
břemenem uložení a provozování podzemního kabelu distribuční soustavy a přístupu za 
účelem údržby a oprav podzemního kabelu distribuční soustavy ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, budoucího provozovatele této stavby. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 15.000,-- Kč + DPH na dobu neurčitou.

PRO: 8          PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0



3) Prodej části pozemku p.č. 826/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod 
Sněžkou o výměře 1 m2 ČR - Správě KRNAP za cenu 50,-- Kč/m2.

PRO: 8          PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

4) Zatížení části pozemku 590/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa I 
věcným břemenem uložení a provozování podzemního kabelu distribuční soustavy a 
přístupu za účelem údržby a oprav podzemního kabelu distribuční soustavy ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, budoucího provozovatele této stavby. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč + DPH na dobu 
neurčitou.

PRO: 8          PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

5) Omezení užívání části pozemku p.č. 1098/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Velká Úpa II ve prospěch společnosti OKULET, spol. s.r.o., investora stavby ve smyslu 
strpění časově neomezeného uložení a provozování zemního kabelového vedení elektro NN 
na části tohoto pozemku a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání 
nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 5.000,-- Kč + DPH.

PRO: 8          PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

6) Koupi části pozemku p.č. 124/1 – TTP v k.ú. Pec pod Sněžkou o výměře 42 m2 od paní 
Jindřišky Brdíčkové a od pana Miloslava Nováka za cenu 50,-- Kč/m2.

PRO: 8          PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

7) Koupi částí pozemků st.p.č. 2 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 644/12 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Pec pod Sněžkou o celkové výměře 131 m2 od společnosti MV-
box, s.r.o., IČ: 24851931, za cenu 50,-- Kč/m2. Přijetím tohoto usnesení se ruší usnesení 
přijaté na 19. zasedání zastupitelstva dne 9.10.2012 pod bodem č. 5).

PRO: 8          PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

8) Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 20.000,-- Kč panu Vladimíru Žantovi na úhradu 
nákladů s pojených s přijetím do DPČ Svoboda nad Úpou.

PRO: 8          PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

9) Výsledky veřejné zakázky – výběrového řízení v rámci akce „Zajištění provozu sběrného 
dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě“ s tím, že vítězem zakázky se s celkovou 
nabídkovou cenou 504.480,-- Kč bez DPH stává TRANSPORT TRUTNOV s.r.o., IČ: 
62063588. Zastupitelstvo města se ztotožňuje s návrhem hodnotící komise této zakázky dle 
výsledků jejího jednání, které se konalo dne 5.11.2012, schvaluje uzavření Smlouvy o 
provozování sběrného dvora s vítězem výběrového řízení a pověřuje starostu města k jejímu 
podpisu.

PRO: 8          PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0



10) Přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH města Pece pod Sněžkou od 
Královéhradeckého kraje ve výši 23.939,-- Kč a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy 
č. RR/2012/146-SDH/MV/3 o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem.

PRO: 8          PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

11) Rozpočtové opatření č. 3/2012 spočívající v úpravě rozpočtu na rok 2012 v tomto složení: 
příjmy se zvyšují (+) o 7.280.283,-- Kč na 48.297.464,-- Kč
výdaje se snižují (-) o 1.158.000,-- na 105.332.000,-- Kč
půjčené prostředky se snižují (-) o 5.731.000,-- Kč na 60.356.000,-- Kč
splátka úvěru se zvyšuje o 1.000,-- Kč na 144.000,-- Kč
saldo se zvyšuje (+) o 2.706.283,-- Kč na 3.177.464,-- Kč

PRO: 8          PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

                     Alan Tomášek                                                                  Ing. Zdeněk Virt
                     starosta města                                                                 místostarosta města




