Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
z 13. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.1.2012 ve 14.30
hodin v budově bývalé základní školy ve Velké Úpě, čp. 236
Přítomni: Alan Tomášek, Jaroslava Dostálková, Blanka Sochorová, Luboš Brát, Zdeněk
Virt, Petr Hais, Eva Lorencová, Vratislav Říha
Omluveni: Jiří Zmatlík
Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Petr Hais a
Zdeněk Virt, ověřovateli zápisu schváleni pánové Vratislav Říha a Luboš Brát.
Program:

1) Nakládání s majetkem města
2)Různé
3)Diskuse
I.

zastupitelstvo města schvaluje:

1) Směnu části pozemku p.č. 670/5 – TTP o výměře cca 450 m2 v k.ú. Velká Úpa II –
nabyvatelé manželé Mgr. Iva a Jaroslav Kubátovi za části pozemků p.č. 149/1 – zeleň a
p.č. 670/4 – TTP o celkové výměře cca 400 m2 v k.ú. Velká Úpa II – nabyvatel město
Pec pod Sněžkou. Rozdíl výměry bude z jedné či z druhé strany protistraně doplacen
v částce 50,--Kč/m2.
PRO: 8

PROTI:

ZDRŽEL SE: 0

2) Zatížení části pozemku p.č. 603/3 – TTP v k.ú. Velká Úpa II věcným břemenem uložení,
provozu a vstupu za účelem údržby a oprav kanalizační přípojky k plánované novostavbě
RD na p.p.č. 603/1 v k.ú. Velká Úpa II ve prospěch pana JUDr. Josefa Pokorného,
budoucího provozovatele a investora této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč + DPH na dobu neurčitou.
PRO: 8

PROTI:

ZDRŽEL SE: 0

3) Zatížení části pozemku st.p.č. 323 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Pec pod Sněžkou
věcným přístupu a příjezdu k budově čp. 130 na st.p.č. 154 ve prospěch jejích stávajících
vlastníků, Ing. Ireny Vrbatové a Ing. Václava Stupeckého. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč + DPH na dobu neurčitou.
PRO: 8

PROTI:

ZDRŽEL SE: 0

4) Vstup města Pece pod Sněžkou do občanského sdružení „Sdružení za rozvoj lyžování v
Peci pod Sněžkou”, IČ: 22763996.
PRO: 8

PROTI:

ZDRŽEL SE: 0

5) Rozpočtové opatření č. 3 spočívající v dodatečné úpravě příjmů a výdajů města za rok
2011 ve struktuře, jak je zřejmé z přílohy tohoto usnesení.
PRO: 8

PROTI:

ZDRŽEL SE: 0

6) Dodatek č. 4 ke stanovám DSO Svazek obcí Východní Krkonoše ve znění, jež je přílohou
tohoto usnesení.
PRO: 8

PROTI:

II.

ZDRŽEL SE: 0

zastupitelstvo města rozhoduje:

7) Jakožto jediný společník společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s., IČ 252 66 608, se sídlem
Pec pod Sněžkou 230, okres Trutnov, PSČ 542 21, zaps. v OR vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1617 (dále jen „Lanová dráha Sněžka, a.s.“), o
spojení akcií společnosti Lanová dráha Sněžka, a.s. tak, že všech 1.000 kmenových,
listinných akcií, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000,-- Kč, se spojí do kmenové,
listinné akcie, o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč tak, že základní kapitál společnosti
bude představován jedinou kmenovou, listinnou akcií, o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč, a rozhoduje o aktualizaci znění stanov v souvislosti se spojením akcií. Zastupitelstvo
Města Pec pod Sněžkou dále rozhoduje o změně stanov společnosti Lanová dráha
Sněžka, a.s., a to tak, že ustanovení § 15 odst. 3 písm. n) bude nahrazeno textem
„předkládat dozorčí radě ke schválení plánované i mimořádné investiční výdaje nad
300.000,-- Kč (třistatisíckorun českých), tj. nikoliv opakované provozní výdaje (jako
např. mzdy, energie atd.)“, dále ustanovení § 22 odst. 3 písm. m) bude nahrazeno textem
„schvalovat jakékoli peněžité či nepeněžité investice, tj. nikoliv opakované provozní
výdaje (jako např. mzdy, energie atd.), na jejichž pořízení bude společnost vydávat ať
jednorázově či opakovaně částku vyšší než 300.000,-- Kč (třistatisíckorun českých) a též
veškeré jiné výdaje nad uvedenou částku“, dále ustanovení § 22 odst. 3 písm. n) bude
nahrazeno textem „poskytovat písemný předchozí souhlas statutárnímu orgánu k jím
konaným úkonům zavazujícím společnost, jejichž předmětem jsou shora uvedené
investice“, přičemž ustanovení § 22 odst. 3 písm. o) bude zcela vypuštěno a stávající
ustanovení § 22 odst. 3 písm. p) až s) nyní ponesou označení pod písm. o) až r).
Zastupitelstvo dále pověřuje starostu města formalizací výše uvedených rozhodnutí
v notářském zápise, jakož i ke všem úkonům s tím souvisejícím. Starosta je v souvislosti
se zajišťováním formalizace výše uvedených rozhodnutí v notářském zápise oprávněn
pověřit a zmocnit tímto jinou osobu.
PRO: 8

PROTI:

Alan Tomášek
starosta města

ZDRŽEL SE: 0

Ing. Zdeněk Virt
místostarosta města

