
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ
z 16. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.5.2012 ve 14.30 

hodin ve společenské místnosti učebního střediska University Karlovy 
(Pension VaK) v Peci pod Sněžkou, čp. 159

Přítomni: Alan Tomášek, Jaroslava Dostálková, Blanka Sochorová, Eva Lorencová, Petr 
Hais, Vratislav Říha, Zdeněk Virt (vyjma bodů č. 1 až 6)

Omluveni: Luboš Brát, Jiří Zmatlík

Zápisem pověřena paní Simona Hoferová, do návrhové komise schváleny dámy Blanka 
Sochorová a Jaroslava Dostálková, ověřovateli zápisu schváleni pánové Petr Hais a Vratislav 
Říha.

Program:  

1) Rozpočtové opatření č. 1/2012
2) Závěrečný účet města za rok 2011
3) Nakládání s majetkem města 
4) Různé 
5) Diskuse

I. zastupitelstvo města schvaluje: 

1) Rozpočtové opatření č. 1/2012 spočívající v úpravě rozpočtu na rok 2012 v tomto složení: 
příjmy se zvyšují (+) o 7.969.160,-- Kč na 34.951.670,-- Kč
výdaje se zvyšují (+) o 4.569.000,-- na 228.588.000,-- Kč
půjčené prostředky se snižují (-) o 2.038.000,-- Kč na 190.922.000,-- Kč
saldo se snižuje (-) o 1.362.160,-- Kč na 2.857.330,-- Kč

PRO: 6        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

II. zastupitelstvo města souhlasí: 

2) S celoročním hospodařením města Pece pod Sněžkou v roce 2011 s výhradami a schvaluje 
Závěrečný účet města Pece pod Sněžkou za rok 2011. Součástí závěrečného účtu je 
rovněž Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Pece pod Sněžkou za rok 2011 
vypracovaná KÚKK.

PRO: 6        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0



III. zastupitelstvo města schvaluje: 

3) Prodej části pozemku p.č. 18/14 – ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Velká Úpa I o 
výměře 6 m2 paní Marii Packové za cenu 1.000,-- Kč/m2. 

PRO: 6        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

4) Zrušení předkupního práva města k pozemku p.č. 691/2 – TTP v k.ú. Velká Úpa II ve 
vlastnictví manželů Marcely a Petra Cvrčkových zřízeného na základě kupní smlouvy se 
smlouvou o zřízení předkupního práva uzavřené s městem Pec pod Sněžkou dne 
3.12.2007.

PRO: 6        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

5) Prodej části pozemku p.č. 691/1 – TTP v k.ú. Velká Úpa II o výměře 457 m2 manželům 
Marcele a Petru Cvrčkovým za cenu 50,-- Kč/m2. K prodávané části pozemku a 
k pozemku prodanému manželům Cvrčkovým v roce 2007 bude zřízeno ve prospěch 
města Pece pod Sněžkou pětileté předkupní právo. 

PRO: 6        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

6) Zatížení podílu o velikosti 75550/453923 na níže uvedených pozemcích zástavním 
právem ve prospěch Komerční banky, a.s., IČ: 45317054, coby zástavního věřitele z titulu 
Smlouvy o revolvingovém úvěru č. 99003046056. Jedná se o tyto pozemky: 

- p.p.č. 185/23 – ostatní plocha, manipulační plocha,
- p.p.č. 378/46 – ostatní plocha, manipulační plocha,
- p.p.č. 378/80 – ostatní plocha, manipulační plocha, všechny v k.ú. Pec pod Sněžkou.

PRO: 6        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

7) Omezení užívání části pozemku p.č. 644/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec 
pod Sněžkou ve prospěch společnosti K2 invest s.r.o., investora stavby ve smyslu strpění 
časově neomezeného uložení a provozování zemního kabelového vedení O2 na část tohoto 
pozemku a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti bude 
zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 5.000,-- Kč + DPH.

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

8) Omezení užívání částí pozemků p.č. 644/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 
644/6 – ostatní plocha, silnice, obou v k.ú. Pec pod Sněžkou ve prospěch společnosti K2 
invest s.r.o., investora stavby ve smyslu strpění časově neomezeného přesahu požárně 
nebezpečného prostoru stavby „PECR – apartments hotel“ na části těchto pozemků a to 
bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti bude zpoplatněno 
jednorázovou částkou ve výši 3.000,-- Kč + DPH.

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0



9) Omezení užívání části pozemku p.č. 864/1 – TTP v k.ú. Velká Úpa II ve prospěch 
manželů Ivety a Radima Švandových, investorů stavby ve smyslu strpění časově 
neomezeného přesahu požárně nebezpečného prostoru stavby „Přístavba domu čp. 139“ 
na část tohoto pozemku a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání 
nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 3.000,-- Kč + DPH.

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

10)Směnu pozemku p.č. 508/6 – TTP o výměře 2279 m2 – nabyvatel manželé Martina a 
Miloš Drapačovi za části pozemků st.p.č. 155 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 
242 m2, p.č. 508/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 226 m2 a  p.č. 508/3 
– TTP o výměře cca 5 m 2 – nabyvatel – nabyvatel: město Pec pod Sněžkou, vše v k.ú. 
Pec pod Sněžkou. Rozdíl výměry (cca 1806 m2) bude ze strany manželů Drapačových 
městu doplacen v částce 50,-- Kč/m2.

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

11)Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 478/14 – ostatní plocha, manipulační plocha a p.č. 
7/2 – vedeného ve ZE, původ EN, obou v k.ú. Pec pod Sněžkou o celkové výměře cca 283
m2 od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

12)Zatížení části pozemku p.č. 971/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa 
II věcným břemenem uložení a provozování přeložky plynovodu pro budovu čp. 190 a 
přístupu a vjezdu za účelem údržby a oprav plynovodu ve prospěch společnosti VČP Net, 
s.r.o., IČ: 27495949, investora této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
úhradu ve výši 5.000,-- Kč + DPH na dobu neurčitou. 

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

13)Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o stanovení veřejně přístupných míst a času, 
ve kterých je provozování výherních hracích přístrojů, koncových interaktivních 
videoloterijních terminálů a herních míst lokálního systému na území města Pece pod 
Sněžkou zakázáno ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení. 

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

14)Přijetí dotace (na základě rozhodnutí SFŽP ČR č. 10075904-SFŽP ze dne 10.11.2010) od 
SFŽP ČR na spolufinancování projektu „Zkapacitnění sběrného dvora v Peci pod 
Sněžkou ve Velké Úpě“ ve výši 11.325.612,-- Kč a pověřuje starostu města Pec pod 
Sněžkou k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

15)Zrušení výběrového řízení „Zkapacitnění sběrného dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké 
Úpě – provozní soubory“ vyhlášeného dne 9.3.2012. Výběrové řízení je zrušeno dle § 84 
odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (důvody ke zrušení 
dle § 111 odst. 6 zákona). 

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0



16)Vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele provozních souborů pro zakázku 
„Zkapacitnění sběrného dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě – provozní soubory“ 
včetně nové zadávací dokumentace veřejné zakázky ve znění, jež jsou přílohou tohoto 
usnesení.

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

17)Seznam oslovených potenciálních dodavatelů na veřejnou zakázku „Zkapacitnění 
sběrného dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě“ (výběr dodavatele provozních 
souborů) v tomto složení: ARTE RYCHNOV spol. s r.o., IČ: 64793435, Bobcat CZ, a.s., 
IČ: 26212340, AGROZET České Budějovice, a.s., IČ: 28113128, FAGUS spol. s r.o., IČ: 
48026841, I.M. service, spol. s r.o., IČ: 48170925, KUHN - BOHEMIA a.s., IČ: 
45242691, Agrotip Široký s.r.o., IČ: 25921355, MULTITEC Bohemia, a.s., IČ: 25931784 
a Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., IČ: 18627226.

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

18)Komisi pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „Zkapacitnění sběrného dvora v Peci 
pod Sněžkou ve Velké Úpě“ (výběr dodavatele provozních souborů) v tomto složení: Ing. 
Zdeněk Virt (náhradník Ivan Balcar), Tadeáš Hlinka (náhradník Alan Tomášek) a Jiří 
Čepelka (náhradník Petr Dostál).

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

19)Hodnotící komisi k výběru dodavatele provozních souborů na veřejnou zakázku 
„Zkapacitnění sběrného dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě“ v tomto složení: Jiří 
Čepelka (náhradník Petr Dostál), Ivan Balcar (náhradník Eva Lorencová), Ing. Zdeněk 
Virt (náhradník Blanka Sochorová), Tadeáš Hlinka (náhradník Jaroslava Dostálková) a 
Ing. Jiří Martinec (náhradník Alan Tomášek).

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

20)Odměnu ve výši 5.000,-- Kč/měsíc likvidátoru společnosti O.K. SLUŽBY s.r.o. a 
uzavření smlouvy o výkonu funkce likvidátora ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

IV. zastupitelstvo města pověřuje:

21)Paní Blanku Sochorovou (popř. její náhradnici paní Jaroslavu Dostálkovou) k účasti a 
zastupování akcionáře společnosti – města Pece pod Sněžkou na řádné valné hromadě 
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ: 60108711, která je svolána na úterý 
5. června 2012 do sídla společnosti v Trutnově. 

PRO: 7        PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0

                Alan Tomášek                                                                  Ing. Zdeněk Virt
               starosta města                                                                 místostarosta města




