
Město Pec pod Sněžkou 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
 

 

USNESENÍ 
 

 

z 25. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 7.8.2013 ve 14.30 

hodin v budově bývalé základní školy ve Velké Úpě, čp. 236 

 
 

Přítomni: Alan Tomášek, Jaroslava Dostálková, Blanka Sochorová, Zdeněk Virt, Vratislav 

Říha, Luboš Brát, Jiří Zmatlík, Petr Hais  

 

Omluveni: Eva Lorencová 

 

 

Zápisem pověřena paní Simona Hoferová, do návrhové komise schváleni pánové Petra Hais a 

Jiří Zmatlík, ověřovateli zápisu schváleni pánové Vratislav Říha a Luboš Brát. 

 

Program:   

 

A) Rozpočtové opatření č. 2/2013 

B) Nakládání s majetkem města 

C) Různé 

D) Diskuse 

 

 

I. zastupitelstvo města schvaluje:   

 

1) Rozpočtové opatření č. 2/2013 spočívající v úpravě rozpočtu na rok 2013 v tomto složení: 

 

     příjmy se zvyšují (+) o 4.075.230,-- Kč na 82.117.800,-- Kč 

     výdaje se zvyšují (+) o 1.424.870,-- Kč na 292.014.060,-- Kč 

     splátky půjček  se zvyšují (+) o 3.159.000,-- na 51.825.000,-- Kč  

     saldo příjmů a výdajů se snižuje (-) o 508.640,-- Kč na 6.278.740,-- Kč 

 

PRO: 8           PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0 

 

 

2) Směnu části pozemku p.č. 1101 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 293 m
2
 a 

části pozemku p.č. 680/4 – TTP o výměře 275 m
2
 – nabyvatel: Milan Fiedler za pozemek 

p.č. 1158/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 239 m
2
, za část pozemku p.č. 

664/1 – TTP o výměře 223 m
2
 a za část pozemku p.č. 665 – ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 3 m
2 

– nabyvatel: město Pec pod Sněžkou, vše v k.ú. Velká Úpa II. Rozdíl výměry 

(cca 103 m
2
) bude ze strany pana Fiedlera městu doplacen v částce 50,-- Kč/m

2
. 

 

PRO: 8           PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 



3) Vzdání se práva odpovídajícího věcnému břemeni přístupové cesty a práva vstupu a vjezdu 

za účelem vybudování, provozu a následné údržby vodovodního řadu k celému pozemku 

p.č. 124/19 – TTP v k.ú. Pec pod Sněžkou, bez jeho bližšího vymezení geometrickým 

plánem. 

 

PRO: 8           PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0 

 

 

4) Omezení užívání části pozemku p.č. 644/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec 

pod Sněžkou ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, investora stavby 

ve smyslu strpění časově neomezeného uložení a provozování elektro NN přípojky 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 

 

 

5) V působnosti valné hromady společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s., IČ: 25266608, účetní 

závěrku společnosti za rok 2012, zprávu představenstva společnosti za rok 2012, zprávu 

dozorčí rady společnosti a hospodářský výsledek společnosti a jeho vypořádání za rok 2012 

ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení. 

 

PRO: 8           PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0 

 

 

6) V působnosti valné hromady společnosti O.K. SLUŽBY s.r.o. v likvidaci, IČ: 25261479, 

účetní závěrku společnosti k 31.12.2012, hospodářský výsledek společnosti a jeho 

vypořádání za rok 2012 a účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni vstupu do likvidace, 

vše ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení. 

 

PRO: 8           PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0 

 

 

7) V působnosti valné hromady společnosti O.K. SLUŽBY s.r.o. v likvidaci, IČ: 25261479, 

zprávu likvidátora společnosti s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku 

společnosti vč. všech tří příloh, ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.  

 

PRO: 8           PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0 

 

 

8) Poskytnutí finančního daru ve výši 80.000,-- Kč Městu Svoboda nad Úpou na odstranění 

povodňových škod z června 2013.  

 

PRO: 8           PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0 

 

 

9) Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 121.000,-- Kč na výdaje na zabezpečení 

akceschopnosti JSDH Pec pod Sněžkou (kategorie JPO II/1) v roce 2013 od 

Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření příslušné smlouvy o 

poskytnutí dotace a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. 

 

PRO: 8           PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 



10) Obsah předběžného oznámení o veřejné zakázce na výběr provozovatele stravovacích 

zařízení v rámci projektu „Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“ ve znění, jež je přílohou 

tohoto usnesení.   

 

PRO: 8           PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                     Alan Tomášek                                                                  Ing. Zdeněk Virt 

                     starosta města                                                                 místostarosta města 


