
Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ

z 33. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 7. října 2010 
ve 14.30 hodin v budově bývalé základní školy ve Velké Úpě, čp. 236

Přítomni: Alan Tomášek, Vratislav Říha, Zdeněk Vrtala, Zdeněk Virt, Eva Lorencová,
                 Petra Kocová, Luboš Brát, Blanka Sochorová, Petr Šimral

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Luboš Brát a 
Vratislav Říha, ověřovateli zápisu schváleni Petra Kocová a Zdeněk Virt. 

Program:     
1) Druhá úprava rozpočtu města na rok 2010
2) OZV č. 4/2010 o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a o 

stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku

3) Nakládání s majetkem města
4) Různé
5) Diskuse

I. zastupitelstvo města schvaluje:

1) Druhou úpravu rozpočtu města Pece pod Sněžkou na rok 2010 takto:

                                           celkové příjmy se zvyšují o 3.737.000,-- Kč na 74.065.600,-- Kč
                                           celkové výdaje se zvyšují o 1.914.260,-- Kč na 48.635.260,--Kč
                               saldo příjmů a výdajů se snižuje o 1.914.000,-- Kč na –9.569.660,-- Kč

PRO: 9        PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

2) Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o ochraně nočního klidu, regulaci 
hlučných činností a o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték, 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku ve znění, jež je přílohou tohoto 
usnesení. 

PRO: 9        PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0



3) Směnu částí pozemků p.č. 700/1 a p.č. 717/1 – oba TTP v k.ú. Velká Úpa II o celkové 
výměře 1229 m2 – nabyvatel pan Jiří Škarnitzel za pozemek p.č. 670/5 – TTP o 
výměře 1229 m2 v k.ú. Velká Úpa II – nabyvatel město Pec pod Sněžkou. 

PRO: 9        PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

4) Prodej částí pozemků p.č. 124/8 a p.č. 124/23 – oba TTP o celkové výměře 705 m2

v k.ú. Pec pod Sněžkou ČR – Českému hydrometeorologickému ústavu, IČ: 
00020699,  za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za cenu 50,-- Kč/m2.

PRO: 9        PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

5) Přijetí účelové investiční dotace pro realizaci projektu „Program podpory technického 
vybavení pro obce s JPO“ na akci „Repase CAS 32 T 815“ od Královéhradeckého 
kraje ve výši 1.050.000,-- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu 
smlouvy č. RR/2010/039 o poskytnutí dotace ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO: 9        PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

6) Poskytování každoročního příspěvku ve výši 50.000,-- Kč společnosti A&V 1117 
s.r.o., IČ: 25966081, na zimní úpravu místních komunikací sněžnými rolbami v Peci 
pod Sněžkou. 

PRO: 9        PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

7) Poskytování každoročního příspěvku ve výši 50.000,-- Kč společnosti Freez  s.r.o., IČ: 
28951239, na zimní úpravu místních komunikací sněžnými rolbami ve Velké Úpě.

PRO: 9        PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

II. zastupitelstvo města souhlasí:

8) Aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres 
Trutnov, IČ: 70983976, vedla s účinností od 1.1.2010 své účetnictví dle § 9, odst. 3, 
písm. c) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění ve zjednodušené podobě.

PRO: 9        PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

III. zastupitelstvo města rozhoduje o vyloučení:

9) Uchazeče Allowance s.r.o., IČ: 26140136, z veřejné zakázky vypsané v režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Výběr organizátora výběrového řízení, 
zajištění investičního dozoru, koordinátora BOZP a závěrečného vyhodnocení akce na 
projekt Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“ z důvodu nesplnění technických 
kvalifikačních předpokladů.

PRO: 9        PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0



10) Uchazeče Regional Development Agency, IČ: 70157855, z veřejné zakázky vypsané 
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Výběr organizátora výběrového 
řízení, zajištění investičního dozoru, koordinátora BOZP a závěrečného vyhodnocení 
akce na projekt Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“ z důvodu nesplnění 
technických kvalifikačních předpokladů.

PRO: 9        PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

IV. zastupitelstvo města schvaluje:

11) Výsledky veřejné zakázky vypsané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na 
akci „Výběr organizátora výběrového řízení, zajištění investičního dozoru, 
koordinátora BOZP a závěrečného vyhodnocení akce na projekt Rekonstrukce lanové 
dráhy na Sněžku“ s tím, že vítězem zakázky se s nabídkovou cenou 2.900.000,-- Kč 
bez DPH stává DABONA s.r.o., IČ: 64826996.

PRO: 9        PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 0

Alan Tomášek                                                                     Eva Lorencová
                 starosta města                                                                 místostarostka města




