M sto Pec pod Sn žkou
ZASTUPITELSTVO M STA
USNESENÍ
z 8. ve ejného zasedání zastupitelstva m sta
konaného dne 30. íjna 2003 ve 14.00 hodin
v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp , p. 236
P ítomni: Silvie Pozlerová, Alan Tomášek Jaroslava Skrbková, Eva Lorencová,
Jaromír Dostálek, Petr Kobr, Radim Švanda,
Omluveni: Jan Rousek, Ji í Davídek
Zápisem pov ena paní Simona Hoferová, do návrhové komise schváleni paní Pozlerová a
pan Švanda, ov ovateli zápisu schváleni pan Kobr a paní Skrbková.
Program: 1)
2)
3)
4)
I.
1)

zastupitelstvo m sta schvaluje:

Uzav ení ve ejnoprávní smlouvy mezi m stem Pec pod Sn žkou a m stem Trutnov
o zajiš ování výkonu úkol podle zákona o obecní policii.

PRO: 7
2)

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výp j ku na dobu ur itou jednoho roku ástí pozemk p.p. . 603/1, 319/2, 228/1,
225/4, 600/5 a 199/1 v k.ú. Velká Úpa I a ástí pozemk p.p. . 107/3, 762/1, 912/2,
912/3, 969/4 a 969/3 v k.ú. Velká Úpa II firm BPA sport marketing a.s. za ú elem
umíst ní 15 ks velkoplošných reklamních panel a za ú elem z ízení a provozování
odstavné plochy na ásti p.p. . 969/3 v k.ú. Velká Úpa II.

PRO: 6
3)

Uzav ení ve ejnoprávní smlouvy s m stem Trutnov
Nakládání s majetkem m sta
R zné
Diskuse

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Koupi ástí pozemk p. . 711/1, 629/3 a 629/4 – vše TTP v k.ú. Velká Úpa II o
celkové vým e 498 m2 od pana Pavla Svobody za celkovou cenu K 17.430,--.

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Zatížení ásti pozemku p. . 134/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod
Sn žkou v cným b emenem p esahu požárn nebezpe ného prostoru stavby prodejny
sn žných skútr a trvalého bydlení ve prosp ch pana Martina Doulíka, stavebníka a
budoucího vlastníka tohoto objektu. V cné b emeno bude z ízeno za jednorázovou
úhradu ve výši 3.000,-- K na dobu neur itou.
PRO: 7

II.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

zastupitelstvo m sta potvrzuje:

5) Rozhodnutí zastupitelstva m sta ze dne 14.1. 2003 o delegaci starosty m sta p. Alana
Tomáška na valnou hromadu LDS a.s., která se konala dne 16.1. 2003 v Hradci Králové,
kde starosta m sto Pec pod Sn žkou zastupoval jako akcioná e LDS a.s.
PRO: 6

PROTI: 0

Alan Tomášek
starosta m sta

ZDRŽEL SE: 1

Eva Lorencová
místostarostka m sta

