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

 
USNESENÍ 

 
z 22. ve�ejného zasedání zastupitelstva m�sta  

konaného dne 20. prosince 2005 ve 14.300 hodin  
v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp�, �p. 236 

 
 

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

Omluveni: Petr Kobr 
 
 
Zápisem pov��ena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Spurný a 
Švanda, ov��ovateli zápisu schváleny dámy Pozlerová a Skrbková 
 
Program:  1)   Úprava rozpo�tu m�sta na rok 2005  

           2)   Nakládání s majetkem m�sta 
                 3)   R�zné 

4)   Diskuse 
 

 
 
I.     zastupitelstvo m�sta schvaluje:   
 
 

1) Úpravu rozpo�tu m�sta Pece pod Sn�žkou na rok 2005 takto: 
 
                                        celkové p�íjmy se zvyšují o 12.352.199,-- K� na 46.799.993,-- K� 
                                        celkové výdaje se zvyšují o   8.097.879,-- K� na 45.156.903,-- K� 
                                        saldo p�íjm� a výdaj� �iní   4.254.320,-- K� 
 
PRO: 8       PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2) Zatížení �ástí pozemk� st.p.�. -27 – zastav�ná plocha a nádvo�í, vedeného ve 
zjednodušené evidenci, p�vod PK, p.�. 799/10 – ostatní plocha, silnice, p.�. 799/7 – 
ostatní plocha, silnice a p.�. 39/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, všech v k.ú. 
Pec pod Sn�žkou v�cným b�emenem uložení, provozu a p�ístupu za ú�elem údržby a 
oprav plynovodní a kanaliza�ní p�ípojky ve prosp�ch manžel� Ivany a Mojmíra 
Koutových, stavebník� a budoucích vlastník� 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 



 
 
 

3) Zatížení �ástí pozemk� p.�. 244/1 – TTP, 244/2 – TTP a p.�. 217/4 – TTP, všech v k.ú. 
Pec pod Sn�žkou v�cným b�emenem práva umíst�ní a provozování lyža�ských vlek� 
Zahrádky II a Mulda a v�cným b�emenem p�ístupu a p�íjezdu za ú�elem údržby, 
oprav, vým�ny a likvidace lyža�ského vleku  ve prosp�ch vlastníka a provozovatele 
tohoto lyža�ského vleku MARKID Trutnov spol. s r.o., I�: 62026429. V�cné b�emeno 
bude z�ízeno za jednorázovou úhradu ve výši 15.000,-- K� na dobu ur�itou 20 let.  

 
PRO: 8       PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0 
 
 

4) Zatížení �ásti pozemku p.�. 248 – TTP v k.ú. Pec pod Sn�žkou v�cným b�emenem 
práva umíst�ní a provozování lyža�ského vleku U lesa a v�cným b�emenem p�ístupu a 
p�íjezdu za ú�elem údržby, oprav, vým�ny a likvidace lyža�ského vleku  ve prosp�ch 
vlastníka a provozovatele tohoto lyža�ského vleku TRANS-SKI s. r.o., I�: 47451556. 
V�cné b�emeno bude z�ízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- K� na dobu 
ur�itou 20 let.  

 
PRO: 8       PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5) Vzdání se p�edkupního práva k pozemk�m p.�. 586 – TTP, p.�. 587/3 – TTP, p.�. 750 
– TTP, p.�. 752/1 – TTP, p.�. 761/1 – ostatní plocha, manipula�ní plocha, p.�. 764/8 – 
ostatní plocha, jiná plocha a p.�. 764/9 – ostatní plocha, manipula�ní plocha, všech 
v k.ú. Velká Úpa II ve vlastnictví spol. s r.o. Bobolift. 

 
PRO: 8       PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0 
 
 

6) P�ijetí daru ve form� osobního vozidla MAZDA B – Fighter ur�eného pro JSDH Pec 
pod Sn�žkou od spol. s r.o. MARKID Trutnov, I�: 62026429. 

 
PRO: 8       PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0 
 
 

7) Omezení užívání �ástí pozemk� p.�. 799/7 – ostatní plocha, silnice, p.�. 46/2 – ostatní 
plocha, neplodná p�da, st.p.�. -27 – zastav�ná plocha a nádvo�í, vedeného ve 
zjednodušené evidenci, p�vod PK, st.p.�. -366 – zastav�ná plocha a nádvo�í, p.�. 
104/12 – TTP a 118/13 – TTP, vše v k.ú. Pec pod Sn�žkou ve prosp�ch BAU-
INVEST Pec pod Sn�žkou, s.r.o., I�: 272 12 122, investora stavby, ve smyslu strp�ní 
�asov� neomezeného p�esahu požárn� nebezpe�ného prostoru stavby „Pec pod 
Sn�žkou - Bytové domy, fitcentrum, kavárna, p�ístavba školy“ na �ásti t�chto 
pozemk� a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitostí bude 
zpoplatn�no jednorázovou �ástkou ve výši 3.000,-- K�. 

 
PRO: 8       PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0 
 
 



8) Zatížení �ásti pozemku p.�. 217/4 – TTP v k.ú. Pec pod Sn�žkou v�cným b�emenem 
uložení, provozu a p�ístupu za ú�elem údržby a oprav tlakové kanalizace ve prosp�ch 
manžel� Ing. Evy a Ing. Ji�ího Bornových, vlastník� této tlakové kanalizace V�cné 
b�emeno bude z�ízeno za jednorázovou úhradu ve výši 100,-- K� na dobu neur�itou.   

 
PRO: 7       PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


