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

 
USNESENÍ 

 
z 21. ve�ejného zasedání zastupitelstva m�sta  

konaného dne 22. listopadu 2005 ve 14.30 hodin  
v v zasedací místnosti školícího st�ediska UK (pension VaK) 

v Peci pod Sn�žkou, �p. 159 
 
 

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

Omluveni: Silvia Pozlerová 
 
 
Zápisem pov��ena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Rousek a Kobr,  
ov��ovateli zápisu schválena paní Skrbková a pan Švanda. 
 
 

Program:     1)   Rozpo�et m�sta na rok 2006 
     2)   Rozpo�tový výhled do roku 2007 

        3)   Ve�ejnoprávní smlouvy s m�sty Trutnov a Svoboda nad Úpou 
         4)   Nakládání s majetkem m�sta 
         5)   R�zné 
         6)   Diskuse 

 
 

I. Zastupitelstvo m�sta schvaluje:   
 
 

1) Rozpo�et na rok 2006 v této podob�:  
celkové p�íjmy ve výši  36.719.826,-- K� 

                                                                    celkové výdaje ve výši  38.701.476,-- K� 
                                                                                   splátky p�j�ek �iní 3.270.000,-- K� 

                                                                                                saldo   - 5.251.650,-- K� 

PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2) Rozpo�tový výhled do roku 2007 v této podob�:  
 celkové p�íjmy ve výši  23.799.000,-- K� 

                                                                     celkové výdaje ve výši  21.892.400,-- K� 
                                                                                    splátky p�j�ek �iní 1.901.000,-- K� 

                                                                                                 saldo         + 5.600,-- K� 

PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 



3) Uzav�ení dodatku �. 2 ve�ejnoprávní smlouvy mezi m�stem Pec pod Sn�žkou a 
m�stem Trutnov o zajiš�ování výkonu úkol� podle zákona o obecní policii v roce 
2006. Zastupitelstvo dále schvaluje vzdání se práva odvolání proti p�íslušnému 
rozhodnutí KÚKK, který bude dodatek ve�ejnoprávní smlouvy schvalovat. 

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 

4) Uzav�ení dodatku �. 2 ve�ejnoprávní smlouvy mezi m�stem Pec pod Sn�žkou a 
m�stem Svoboda nad Úpou o zajiš�ování výkonu �ásti p�enesené p�sobnosti obce ve 
v�ci p�estupk� v roce 2006. Zastupitelstvo dále schvaluje vzdání se práva odvolání 
proti p�íslušnému rozhodnutí KÚKK, který bude dodatek ve�ejnoprávní smlouvy 
schvalovat.  

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5) Prodej pozemku p.�. 51/2 – TTP v k.ú. Pec pod Sn�žkou o vým��e 750 m2 panu 
Vladimíru Pacltovi za ú�elem výstavby rodinného domu s p�ípadným komer�ním 
využitím za cenu 2.250.000,-- K�. K prodávanému pozemku bude ve prosp�ch m�sta 
Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté p�edkupní právo. Pozemek je prodáván 
s omezením výstavby (max. možná zastav�ná plocha 120 m2, max. po�et t�í podlaží 
v�. obytného podkroví).   

 
PRO: 7       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 1 
 
 

6) Prodej �ásti pozemku p.�. 22/3 – ostatní plocha, zele� v k.ú. Pec pod Sn�žkou o 
vým��e 377 m2 sle�n� Ev� Lorencové za ú�elem výstavby infocentra a rodinného 
bydlení za cenu 1.500,-- K�/m2. K prodávanému pozemku bude ve prosp�ch m�sta 
Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté p�edkupní právo. Podmínkou uvedenou v kupní 
smlouv� bude realizace hrubé stavby objektu do dvou let od podpisu kupní smlouvy. 

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 

7) Prodej �ásti pozemku p.�. 22/3 – ostatní plocha, zele� v k.ú. Pec pod Sn�žkou o 
vým��e 254 m2 panu Ing. Miroslavu Kopeckému za ú�elem výstavby depandance 
hotelu za cenu 2.000,-- K�/m2. K prodávanému pozemku bude ve prosp�ch m�sta Pece 
pod Sn�žkou z�ízeno desetileté p�edkupní právo. Podmínkou uvedenou v kupní 
smlouv� bude realizace hrubé stavby objektu do dvou let od podpisu kupní smlouvy. 

 
PRO: 7       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 1 
 
 

8) Prodej pozemku p.�. 875/2 – ostatní plocha, manipula�ní plocha v k.ú. Velká Úpa II o 
vým��e 66 m2 paní Kv�toslav� Mutzerové za cenu 50,-- K�/m2. 

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 



9) Prodej budovy bez �p. postavené na st.p.�. -267/1 – stavba ob�anského vybavení v�. 
st.p.�. -267/1 – zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 255 m2 a �ástí pozemk� p.�. 
862/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p.�. 762/1 – ostatní plocha, sportovní a 
rekrea�ní plocha o celkové vým��e 759 m2, vše v k.ú. Velká Úpa II, s.r.o. Kovovýroba 
Hoffmann, I�: 25321820, za cenu 2.000.000,-- K�. 

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 

10) Omezení užívání �ásti pozemku p.�. 762/1 – ostatní plocha, sportovní a rekrea�ní 
plocha v k.ú. Velká Úpa II ve prosp�ch s.r.o. Kovovýroba Hoffmann, vlastníka domu 
�p. 140 ve Velké Úp�, ve smyslu strp�ní �asov� neomezeného p�esahu požárn� 
nebezpe�ného prostoru stavby „P�estavba a p�ístavba pensionu Velká Úpa �p. 140“ na 
�ást tohoto pozemku a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání 
nemovitosti bude zpoplatn�no jednorázovou �ástkou ve výši 3.000,-- K� 

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 

11) Omezení užívání �ásti pozemku p.�. 658/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Pec pod Sn�žkou ve prosp�ch manžel� Ing. Eleonory a Jaroslava Otavových, vlastník� 
domu �p. 309 v Peci pod Sn�žkou, ve smyslu strp�ní �asov� neomezeného p�esahu 
požárn� nebezpe�ného prostoru stavby „P�ístavba pensionu Veronika �p. 309“ na �ást 
tohoto pozemku a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti 
bude zpoplatn�no jednorázovou �ástkou ve výši 3.000,-- K�. 

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 

12) P�ijetí daru ve form� �ásti pozemku p.�. 104/2 – ostatní plocha, silnice o vým��e 731 
m2 v k.ú. Velká Úpa II od KK – SÚS KK, I�: 70947996. 

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 

13) Sm�nu pozemku p.�. 1101 – ostatní plocha, ostatní komunikace o vým��e 309 m2 a  
�ásti pozemku p.�. 680/4 – TTP o vým��e cca 200 m2 v k.ú. Velká Úpa II –  
nabyvatelé do podílového spoluvlastnictví Pavel Franc a Milan Fiedler, za �ásti 
pozemk� p.�. 663 – TTP a p.�. 656 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové vým��e cca 
280 m2 v k.ú. Velká Úpa II – nabyvatel m�sto Pec pod Sn�žkou. Rozdíl vým�ry bude 
ze strany pán� France a Fiedlera m�stu doplacen v cen� 50,-- K�/m2. 

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
 
 



14) Zatížení �ástí pozemk� p.�. 861/5 – TTP a p.�. 762/1 – ostatní plocha, sportovišt� 
v k.ú. Velká Úpa II a p.�. 595 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa I 
v�cným b�emenem uložení, provozu a p�ístupu za ú�elem údržby a oprav plynovodní 
p�ípojky a p�ípojky elektro NN ve prosp�ch s.r.o. Kovovýroba Hoffmann, stavebníka a 
budoucího vlastníka t�chto p�ípojek. V�cné b�emeno bude z�ízeno za jednorázovou 
úhradu ve výši 5.000,-- K� na dobu neur�itou. 

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 

15) Prodej �ásti pozemku p.�. 971/79 – ostatní plocha, ostatní komunikace o vým��e cca 
300 m2 v k.ú. Velká Úpa II panu Filipu Šolcovi za ú�elem zajišt�ní p�ístupu k místu 
výstavby rodinného domu za cenu 50,-- K�/m2. K prodávanému pozemku bude ve 
prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté p�edkupní právo. K �ásti 
prodávaného pozemku bude ve prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno v�cné 
b�emeno uložení a provozování STL plynovodu a v�cné b�emeno vstupu a vjezdu za 
ú�elem kontroly, údržby, oprav, vým�ny �i likvidace tohoto plynovodu.  

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 

16) Zm�nu názvu p�ísp�vkové organizace Základní škola, Pec pod Sn�žkou, okres 
Trutnov na Základní škola a Mate�ská škola, Pec pod Sn�žkou, okres Trutnov 
s ú�inností od  1.1.2006. 

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 

17) Dodatek �. 3 z�izovací listiny ze dne 1.10.2002 p�ísp�vkové organizace Základní 
škola, Pec pod Sn�žkou, okres Trutnov s ú�inností od 1.1.2006 ve zn�ní, jež je 
p�ílohou tohoto usnesení.  

 
PRO: 8       PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


