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

 
USNESENÍ 

 
z 25. ve�ejného zasedání zastupitelstva m�sta 
konaného dne 20. �ervna 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)   Úprava rozpo�tu m�sta na rok 2006  

           2)   Schválení záv�re�ného ú�tu m�sta za rok 2005 
           3)   Nakládání s majetkem m�sta 

                 4)   R�zné 
5)   Diskuse 

 
 
I.     zastupitelstvo m�sta schvaluje:   
 
 

1) Úpravu rozpo�tu m�sta Pece pod Sn�žkou na rok 2006 takto: 
 
                                        celkové p�íjmy se zvyšují o 7.612.452,-- K� na 44.330.262,-- K� 
                                        celkové výdaje se zvyšují o 3.380.722,-- K� na 42.064.752,-- K� 
                                        saldo p�íjm� a výdaj� �iní -1.204.490,-- K� 
                                                                 splátky p�j�ek 3.470.000,-- K� 
 
 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2) Záv�re�ný ú�et m�sta Pece pod Sn�žkou za rok 2005 s výhradami. Sou�ástí 
záv�re�ného ú�tu je rovn�ž Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení m�sta Pece 
pod Sn�žkou za rok 2005 vypracovaná KÚKK.  

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 



3) Zatížení �ásti pozemku p.�. 658/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod 
Sn�žkou v�cným b�emenem uložení a provozování a p�ístupu za ú�elem údržby a 
oprav kanaliza�ní, NN-elektro a vodovodní p�ípojky ve prosp�ch paní Ing. Milady 
Valáškové a pana Iva Doležala, stavebník� a budoucích vlastník� t�chto p�ípojek 
k novostavb� RD na p.p.�. 92/5 v k.ú. Pec pod Sn�žkou. V�cné b�emeno bude z�ízeno 
za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- K� na dobu neur�itou. 

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

4) Prodej budovy �p. 266 – objekt k bydlení v�. st.p.�. -348 – zastav�ná plocha a nádvo�í 
o vým��e 140 m2 a �ástí pozemk� p.�. 118/9 – TTP a 111/10 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o celkové vým��e 390 m2, vše v k.ú. Pec pod Sn�žkou, panu Karlu 
Koubovi za cenu 3.225.000,-- K�. K prodávaným nemovitostem bude ve prosp�ch 
m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté p�edkupní právo. Polovina kupní ceny 
bude uhrazena p�i podpisu smlouvy, druhá polovina v deseti bezúro�ných ro�ních 
splátkách.      

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5) Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 742/4467 na budov� �p. 78 – 
objekt k bydlení v�. st.p.�. -268 – zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 193 m2 a 
pozemku p.�. 733/1 – ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 1068 m2, vše v k.ú. Velká 
Úpa II, manžel�m Han� a Josefu Millerovým za cenu 348.442,59 K�. Kupní cena 
bude uhrazena ve 102 bezúro�ných m�sí�ních splátkách.  

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 

 
 
6) Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 817/4467 na budov� �p. 78 – 

objekt k bydlení v�. st.p.�. -268 – zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 193 m2 a 
pozemku p.�. 733/1 – ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 1068 m2, vše v k.ú. Velká 
Úpa II, manžel�m Vlast� a Petru Salabovým za cenu 383.685,42 K�. Kupní cena bude 
uhrazena ve 102 bezúro�ných m�sí�ních splátkách.  

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

7) Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 712/4467 na budov� �p. 78 – 
objekt k bydlení v�. st.p.�. -268 – zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 193 m2 a 
pozemku p.�. 733/1 – ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 1068 m2, vše v k.ú. Velká 
Úpa II, manžel�m Vlast� a Josefu Zilvarovým za cenu 334.387,41 K�. Kupní cena 
bude uhrazena ve 102 bezúro�ných m�sí�ních splátkách.  

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

8) Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 737/4467 na budov� �p. 78 – 
objekt k bydlení v�. st.p.�. -268 – zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 193 m2 a 



pozemku p.�. 733/1 – ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 1068 m2, vše v k.ú. Velká 
Úpa II, manžel�m Monice a Ladislavu Jelínkovým za cenu 346.135,02 K�. Kupní 
cena bude uhrazena ve 102 bezúro�ných m�sí�ních splátkách.  

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

9) Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 726/4467 na budov� �p. 78 – 
objekt k bydlení v�. st.p.�. -268 – zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 193 m2 a 
pozemku p.�. 733/1 – ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 1068 m2, vše v k.ú. Velká 
Úpa II, manžel�m Han� a Vladimíru Navrkalovým za cenu 340.890,55 K�. Kupní 
cena bude uhrazena ve 102 bezúro�ných m�sí�ních splátkách.  

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

10) Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 733/4467 na budov� �p. 78 – 
objekt k bydlení v�. st.p.�. -268 – zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 193 m2 a 
pozemku p.�. 733/1 – ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 1068 m2, vše v k.ú. Velká 
Úpa II, manžel�m Zde�ce a Ond�eji Glaserovým za cenu 344.247,01 K�. Kupní cena 
bude uhrazena ve 102 bezúro�ných m�sí�ních splátkách.  

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

11) Zatížení �ástí pozemk� p.�. 664/1 a 155/23 ve ZE v k.ú. Pec v�cným b�emenem 
uložení a provozování a p�ístupu za ú�elem údržby a oprav kanaliza�ní a vodovodní 
p�ípojky ve prosp�ch pana Daniela Engeho, stavebníka a budoucího vlastníka t�chto 
p�ípojek k novostavb� RD na p.p.�. 155/20 v k.ú. Pec pod Sn�žkou. V�cné b�emeno 
bude z�ízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- K� na dobu neur�itou. 

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

12) Vrácení investi�ní dotace v úplné výši 1.600.000,-- K� �erpané v roce 1998 ze státního 
rozpo�tu na vestavbu 5 bytových jednotek v dom� �p. 207 v Peci pod Sn�žkou pro 
možnost prodeje této budovy stávajícím nájemník�m.     

 
PRO: 8      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 1 
 
 

13) Zatížení �ásti pozemku p.�. 319/2 – ostatní plocha, manipula�ní plocha v k.ú. Velká 
Úpa I v�cným b�emenem umíst�ní vrtané studny a vodovodní p�ípojky a p�ístupu a 
p�íjezdu za ú�elem údržby a oprav vodovodní p�ípojky ve prosp�ch pana Vladimíra 
Rýznara, nového vlastníka budovy �p. 260 – pension Alamo ve Velké Úp�. V�cné 
b�emeno bude z�ízeno za jednorázovou úhradu ve výši 100,-- K� na dobu neur�itou.  

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 



14) Za podmínky, že prohlášení vlastníka dle zákona �. 72/1994 Sb. o rozd�lení budovy 
�p. 207 v k.ú. Pec pod Sn�žkou na níže uvedené bytové jednotky bude vloženo do 
KN, schvaluje zastupitelstvo prodej bytových jednotek takto:   

 
a)  Prodej bytu �. 207/1 o vým��e 16,3 m2 a ideálního podílu o velikosti 163/1401 

na spole�ných prostorách budovy �p. 207 – objekt k bydlení a st.p.�. -246 – 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 598 m2 v k.ú. Pec pod Sn�žkou 
manžel�m Pet�e a Ivanu Balcarovým za cenu 244.500,-- K�. K prodávaným 
nemovitostem bude ve prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté 
p�edkupní právo. Polovina kupní ceny bude uhrazena p�i podpisu smlouvy, 
druhá polovina v deseti bezúro�ných ro�ních splátkách.     

 
PRO: 8      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 1 

 
 
b)  Prodej bytu �. 207/2 o vým��e 22,4 m2 a ideálního podílu o velikosti 224/1401 

na spole�ných prostorách budovy �p. 207 – objekt k bydlení a st.p.�. -246 – 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 598 m2 v k.ú. Pec pod Sn�žkou 
manžel�m Pet�e a Ivanu Balcarovým za cenu 336.000,-- K�. K prodávaným 
nemovitostem bude ve prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté 
p�edkupní právo. Polovina kupní ceny bude uhrazena p�i podpisu smlouvy, 
druhá polovina v deseti bezúro�ných ro�ních splátkách. 

 
PRO: 8      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 1 

 
 
c)  Prodej bytu �. 207/3 o vým��e 31,3 m2 a ideálního podílu o velikosti 313/1401 

na spole�ných prostorách budovy �p. 207 – objekt k bydlení a st.p.�. -246 – 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 598 m2 v k.ú. Pec pod Sn�žkou panu 
Tomáši Ronovskému za cenu 469.500,-- K�. K prodávaným nemovitostem 
bude ve prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté p�edkupní právo. 
Polovina kupní ceny bude uhrazena p�i podpisu smlouvy, druhá polovina 
v deseti bezúro�ných ro�ních splátkách. 

 
PRO: 8      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 1 

 
 
d)  Prodej bytu �. 207/4 o vým��e 39,6 m2 a ideálního podílu o velikosti 396/1401 

na spole�ných prostorách budovy �p. 207 – objekt k bydlení a st.p.�. -246 – 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 598 m2 v k.ú. Pec pod Sn�žkou sle�n� 
Erice Tomáškové za cenu 594.000,-- K�. K prodávaným nemovitostem bude 
ve prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté p�edkupní právo. 
Polovina kupní ceny bude uhrazena p�i podpisu smlouvy, druhá polovina 
v deseti bezúro�ných ro�ních splátkách. 

 
PRO: 8      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 1 

 
 
e)  Prodej bytu �. 207/5 o vým��e 30,5 m2 a ideálního podílu o velikosti 305/1401 

na spole�ných prostorách budovy �p. 207 – objekt k bydlení a st.p.�. -246 – 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 598 m2 v k.ú. Pec pod Sn�žkou 



manžel�m Darin� a Petru Jäckelovým za cenu 457.500,-- K�. K prodávaným 
nemovitostem bude ve prosp�ch m�sta Pece pod Sn�žkou z�ízeno desetileté 
p�edkupní právo. Polovina kupní ceny bude uhrazena p�i podpisu smlouvy, 
druhá polovina v deseti bezúro�ných ro�ních splátkách. 

 
PRO: 8      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 1 

 
 

15) Zatížení �ástí pozemk� p.�. 764/24 – ostatní plocha, jiná plocha a p.�. 748/2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa II v�cným b�emenem uložení, 
provozování a p�ístupu za ú�elem údržby a oprav kanaliza�ní p�ípojky ve prosp�ch 
Mod�ín, s.r.o., stavebníka a budoucího vlastníka této p�ípojky k plánované p�ístavb� 
pensionu Mod�ín �p. 124 ve Velké Úp�. V�cné b�emeno bude z�ízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- K� na dobu neur�itou. 

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

16) Omezení užívání �ástí pozemk� p.�. 764/24 – ostatní plocha, jiná plocha a p.�. 748/2 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa II ve prosp�ch s.r.o. Mod�ín, 
vlastníka domu �p. 124 ve Velké Úp�, ve smyslu strp�ní �asov� neomezeného p�esahu 
požárn� nebezpe�ného prostoru stavby „P�ístavba pensionu U Mod�ínu ve Velké Úp�“ 
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: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

17) Prodej �ástí pozemk� p.p.�. 5/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p.�. 865 – 
ostatní plocha, jiná plocha o celkové vým��e 328 m2 v k.ú. Pec pod Sn�žkou panu 
Václavu Jirákovi za ú�elem provozování ve�ejných WC a prodejny ob�erstvení 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. V kupní smlouv� bude jako rozvazovací 
podmínka zakotvena povinnost kupujícího zabezpe�it po dobu 10 let od podpisu kupní 
smlouvy provoz ve�ejných WC v intencích dosud platné nájemní smlouvy a výhradní 
právo m�sta ke schvalování jakýchkoliv stavebních úprav stavby ve�ejných WC a 
prodejny ob�erstvení.   

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

18) Prodej �ástí pozemk� p.p.�. 5/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p.�. 865 – 
ostatní plocha, jiná plocha o celkové vým��e 8 m2 v k.ú. Pec pod Sn�žkou paní 
Stanislav� Kan�rové za cenu 50,-- K�/m2.  

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 



19) Koupi pozemku p.�. 505/2 – ostatní plocha, neplodná p�da o vým��e 159 m2 od 
�eských drah, a.s., I�: 70994226, za cenu dle znaleckého posudku.  

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

20) Prodej pozemku p.�. 313/5 – TTP v k.ú. Pec pod Sn�žkou o vým��e 2731 m2 panu 
Tomáši Ku�erovi za ú�elem výstavby pensionu nebo objektu individuální rekreace 
s komer�ním využitím za cenu 2.184.800,-- 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 
 
 

21) Zatížení �ástí pozemk� p.�. 22/3 – ostatní plocha, zele�, p.�. 13/5 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.�. 644/6 – ostatní plocha, silnice, p.�. 870/2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace a p.�. 799/7 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Pec pod Sn�žkou 
v�cným b�emenem uložení, provozování a p�ístupu za ú�elem údržby a oprav 
kanaliza�ní a vodovodní p�ípojky a p�ípojky deš�ové kanalizace ve prosp�ch sle�ny 
Evy Lorencové, stavebníka a budoucího vlastníka t�chto p�ípojek k plánované 
novostavb� infocentra na p.p.�. 22/11 v Peci pod Sn�žkou. V�cné b�emeno bude 
z�ízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- K� na dobu neur�itou. 

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 

 
 

22) Zatížení �ásti pozemku p.�. 22/3 – ostatní plocha, zele� v k.ú. Pec pod Sn�žkou 
v�cným b�emenem uložení, provozování a p�ístupu za ú�elem údržby a oprav NN-
elektro p�ípojky ve prosp�ch a.s. �EZ Distribuce, stavebníka a budoucího vlastníka 
této p�ípojky k plánované novostavb� infocentra na p.p.�. 22/11 v Peci pod Sn�žkou. 
V�cné b�emeno bude z�ízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- K� na dobu 
neur�itou. 

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 

23) Po�et 9 (slovy: devíti) �len� zastupitelstva m�sta Pece pod Sn�žkou pro volební 
období 2006 až 2010, kte�í budou zvoleni v podzimních komunálních volbách. 

 
PRO: 8      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 1 
 
 

24) Vydání OZV �. 1/2006, kterou se zrušují obecn� závazné vyhlášky �. 1/93 o použití 
finan�ních prost�edk� z poplatku za zne�iš�ování ovzduší na území m�sta Pece pod 
Sn�žkou ze dne 25.3.1993, �. 1/95 o stanovení poplatku za zne�iš�ování ovzduší na 
území m�sta Pece pod Sn�žkou ze dne 30.3.1995, �. 1/96 o koeficientu r�stu 
nájemného z bytu ze dne 21.3.1996 a �. 1/2003 o p�ísp�vku na �áste�nou úhradu 
neinvesti�ních náklad� p�ísp�vkové organizace Základní škola, Pec pod Sn�žkou, 
okres Trutnov, I�: 70983976 ze dne 29.5.2003. 

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 



25) Vydání na�ízení �. 2/2006, kterým se zrušuje na�ízení �. 1/2004, kterým se provádí 
ustanovení § 23 zákona �. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném zn�ní ze 
dne 5.2.2004. 

 
PRO: 9      PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
II.     zastupitelstvo m�sta potvrzuje:   
 

26) Oprávn�ní starosty m�sta pana Alana Tomáška k zastupování m�sta Pece pod 
Sn�žkou na jednání �ádné valné hromady a.s. Lanová dráha Sn�žka, I�: 25266608, 
která se konala dne 15.6.2006 ve 12.00 hodin v hotelu Horizont v  Peci pod Sn�žkou. 

 
PRO: 8       PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


