
Město Pec pod Sněžkou 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
 

 

USNESENÍ 
 

 

z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.11.2013 ve 

14.00 hodin v zasedací místnosti učebního střediska University Karlovy 

(Pension VaK) v Peci pod Sněžkou, čp. 159 

 
 

Přítomni: Alan Tomášek, Blanka Sochorová, Zdeněk Virt, Vratislav Říha, Eva Lorencová  

 

Omluveni: Jiří Zmatlík, Jaroslava Dostálková, Petr Hais, Luboš Brát 

 

 

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Zdeněk Virt a 

Vratislav Říha, ověřovateli zápisu schváleny dámy Eva Lorencová a Blanka Sochorová. 

 

 

Program:   

 

1) Nakládání s majetkem města 

2) Různé 

3) Diskuse 

 

 

I. zastupitelstvo města schvaluje: 

 

 

1) Zatížení částí pozemků p.č. 119/2 – TTP, p.č. 134/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace a 

p.č. 881 – ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k.ú. Pec pod Sněžkou věcným 

břemenem uložení a provozování vodovodu „Pec pod Sněžkou – Malá pláň – vodovodní 

propoj“ a práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav vodovodu ve prospěch 

společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., investora stavby. Věcné břemeno bude 

zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 1.210,-- Kč vč. DPH/pozemek na dobu neurčitou. 

 

PRO: 5            PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0 

 

 

2) Zatížení částí pozemků p.č. 1131/2, p.č. 1131/6, p.č. 1150 a 1151 – všechny ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa II věcným břemenem uložení a provozování vodovodu 

„Velká Úpa – Zadní výsluní“ a práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav vodovodu 

ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., investora stavby. Věcné 

břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 1.210,-- Kč vč. DPH/pozemek na 

dobu neurčitou. Přijetím tohoto usnesení se ruší usnesení přijaté na 26. zasedání 

zastupitelstva konaném dne 18.9.2013 pod bodem č. 7). 

 

PRO: 5            PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0 

 



3) Zatížení částí pozemků p.č. pozemků p.č. 590/3, p.č. 731/20, p.č. 736 – vše ostatní plocha, 

ostatní komunikace a p.č. 603/3 a 731/1 – oba TTP v k.ú. Velká Úpa II věcným břemenem 

uložení a provozování vodovodu „Velká Úpa – Střední výsluní“ a práva vstupu a vjezdu za 

účelem údržby a oprav vodovodu ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov 

a.s., investora stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 1.210,-- 

Kč vč. DPH/pozemek na dobu neurčitou. Přijetím tohoto usnesení se ruší usnesení přijaté na 

26. zasedání zastupitelstva konaném dne 18.9.2013 pod bodem č. 8). 

 

PRO: 5            PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0 

 

 

4) Vyhlášení koncesního řízení malého rozsahu na zakázku „Výběr provozovatele hostinských 

služeb v rámci projektu Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“ a koncesní dokumentaci 

včetně pokynů pro zpracování na nabídky ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.  

 

PRO: 5            PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0 

 

 

5) Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro koncesní řízení malého rozsahu na 

zakázku „Výběr provozovatele hostinských služeb v rámci projektu Rekonstrukce lanové 

dráhy na Sněžku“ v tomto složení: Zděnek Virt (náhradník Alan Tomášek), Jiří Čepelka 

(náhradník Vratislav Říha) a Jiří Martinec (náhradník Luboš Brát). 

 

PRO: 5            PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0 

 

 

6) Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.000,-- Kč na rok 2014 na nákup knih do 

výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s Městskou knihovnou 

s regionálními funkcemi v Trutnově. 

 

PRO: 5            PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Alan Tomášek                                                                  Ing. Zdeněk Virt 

                     starosta města                                                                 místostarosta města 

 

 

 


