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

 
USNESENÍ 

 
z 23. ve�ejného zasedání zastupitelstva m�sta 
konaného dne 24. ledna 2006 ve 14.00 hodin 

v zasedací místnosti školícího st�ediska UK (pension VaK) 
v Peci pod Sn�žkou, �p. 159 

 
 

P�ítomni: Alan Tomášek, Jan Rousek, Jaromír Dostálek, Jaroslava Skrbková, Hynek  
                  Spurný, Silvia Pozlerová, Ji�í Davídek, Radim Švanda, Petr Kobr 
 
 
Zápisem pov��ena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleny dámy Silvia 
Pozlerová a Jaroslava Skrbková, ov��ovateli zápisu schváleni pánové Jan Rousek a Radim 
Švanda. 
 
 
Program:  1)   Schválení výsledk� hospoda�ení m�sta v roce 2005 

2) Úprava výše dotace vodného a sto�ného   
3) Nakládání s majetkem m�sta 
4) R�zné 
5) Diskuse 

 
 
I.     zastupitelstvo m�sta schvaluje:   
 
 

1) Výsledky hospoda�ení za rok 2005: celkové p�íjmy –  49.933.389,93  K� 
                                                                celkové výdaje –  44.731.395,50  K� 
                                             
                                                                   dlouhodob� p�ijaté p�j�ky –                0,--  K� 
                                                                   saldo p�íjm� a výdaj� –         2.131.990,43 K� 
                                                                   uhrazené splátky p�j�ek –     3.070.004,--  K� 
 
    Celkový z�statek na bankovních ú�tech m�sta k 31.12.2005 - 12.271.517,80 K�. 
 

PRO: 9        PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2) Snížení výše poskytované dotace na vodné z 23,20 K�/m3 na 20,20 K�/m3 a na sto�né 
z 12,30 K�/m3 na 10,30 K�/m3 pro obyvatele p�ihlášené k trvalému pobytu v Peci pod 
Sn�žkou a to s ú�inností od 1.1.2006. Nová cena dotovaného vodného tak bude �init 
20,-- K�/m3 a cena dotovaného sto�ného bude �init 19,40 K�/m3, vše s DPH. 

 
PRO: 9        PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 



3) Prodej pozemk� st.p.�. -366, zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 1135 m2 a p.�. 
104/12 – TTP o vým��e 1175 m2 a budov �p. 285 postavené na st.p.�. -366 – mate�ská 
škola a budovy bez �p. postavené na st.p.�. -367 (pozemek jiného vlastníka), ob�anská 
vybavenost (bývalá hra�kárna vedle budovy MŠ), vše v k.ú. Pec pod Sn�žkou 
jedinému zájemci, který projevil o koupi t�chto nemovitostí zájem poté, co zám�r 
m�sta nakládat s tímto majetkem byl na ú�ední desce vyv�šen od 19.11.2004 do 
15.12.2004 a to spole�nosti BAU-INVEST Pec pod Sn�žkou, s.r.o. se sídlem v Praze, 
I�: 27212122.  
 
Nemovitosti budou prodány tomuto zájemci za kupní cenu 16.065.000,-- K�. Kupující 
zaplatí kupní cenu za nemovitosti m�stu Pec pod Sn�žkou naturáln� tak, že v této 
hodnot� sám zajistí provedení rekonstrukce a p�ístavby Základní školy v Peci pod 
Sn�žkou a to v rozsahu daném projektovou dokumentací, kterou kupující již nechal 
zpracovat a se kterou zastupitelstvo souhlasí. 
   
M�sto Pec pod Sn�žkou uzav�e kupní smlouvu s BAU INVEST Pec pod Sn�žkou, 
s.r.o., ve které podrobn� stanoví podmínky naturálního pln�ní tak, aby dokon�ení  
rekonstrukce a p�ístavby Základní školy v hodnot� kupní ceny 16.065.000,-- K� bylo 
bezpe�n� zajišt�no. M�sto ponese náklady spojené s vypracováním smlouvy a jejím 
vložením do katastru nemovitostí.  
 
P�ijetím tohoto usnesení se ruší usnesení schválené pod bodem �. 19 na ve�ejném 
zasedání zastupitelstva konaném dne 16.12.2004 v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp�.  
 

PRO: 9        PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

4) Dofinancování po�ízení nové cisternové automobilové st�íka�ky pro JSDH Pec pod 
Sn�žkou nad výši ú�elové dotace poskytované MV – generálním �editelstvím HZS �R 
z vlastních prost�edk� a to ve výši min. 2.500.000,-- K�.  

 
PRO: 9        PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


