
Město Pec pod Sněžkou 
ZASTUPITELSTVO M ĚSTA 

 
USNESENÍ 

 
ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.6.2008 ve 

14.30 hodin v budově základní školy ve Velké Úpě, čp. 236 
 
 

Přítomni: Alan Tomášek, Vratislav Říha, Petra Kocová, Luboš Brát, Blanka Sochorová,  
                 Jaromír Dostálek, Zdeněk Vrtala, Eva Lorencová 
 
Omluveni: Petr Šimral 
 
 
Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni Vratislav Říha a 
Blanka Sochorová, ověřovateli zápisu schváleni Zdeněk Vrtala a Petra Kocová.   
 
 

Program:     1)   Závěrečný účet města za rok 2007 
                    2)   Nakládání s majetkem města   
                    3)   Různé 

         4)   Diskuse 
 

 
I.  zastupitelstvo města schvaluje:  

 
 

1) Závěrečný účet města Pece pod Sněžkou za rok 2007 s výhradami. Součástí 
závěrečného účtu je rovněž Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Pece 
pod Sněžkou za rok 2007 vypracovaná KÚKK.  

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2) Zatížení částí pozemků p.č. 448/11 – lesní pozemek, p.č. 448/13 – ostatní plocha, 
neplodná půda, p.č. 483/4 – TTP, p.č. 644/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
479/6 – ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 481/2 – ostatní plocha, neplodná půda a p.č. 
508/1 – ostatní plocha, neplodná půda, všech v k.ú. Pec pod Sněžkou věcným břemenem 
uložení, provozu a přístupu za účelem údržby a oprav zemního kabelového vedení 10 
kV na trase Růžový důl – Obří důl ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., investora této 
stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 35.000,-- Kč na 
dobu neurčitou. 

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 



3) Prodej pozemku st.p.č. -257 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 a části 
pozemku p.č. 911/8 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 200 m2, obou 
v k.ú. Velká Úpa II, panu Jiřímu Eliášovi za cenu 450,-- Kč/m2.  

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 

4) Směnu pozemků p.č. 1087/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 a p.č. 
884/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 237 m2, obou v k.ú. Velká Úpa II – 
nabyvatel pan Jiří Eliáš za pozemek p.č. 1162 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 157 m2 v k.ú. Velká Úpa II – nabyvatel město Pec pod Sněžkou. Rozdíl výměry 
bude ze strany pana Eliáše městu doplacen v částce 50,--Kč/m2.    

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5) Prodej části p.p.č. 748/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa II o 
výměře 61 m2 společnosti Modřín s.r.o. za cenu 1.000,-- Kč/m2.   

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 

6) Koupi části pozemku p.č. 749/2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Velká Úpa 
II o výměře 147 m2 od společnosti Modřín s.r.o. za cenu 50,- Kč/m2.  

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 

7) Jednostranné zvýšení nájemného v obecních standardních bytech dle zákona č. 
107/2006 Sb. takto: 

 
- byty původně I. kategorie – o 6,8 % na sazbu 15,58 Kč/m2/měsíc. 
- byty původně II. kategorie – o 14,9 % na sazbu 14,48 Kč/m2/měsíc, 

 
vše od 1.1.2009 do 31.12.2009. 

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 

8) Přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ, IČ: 26721511, ve výši 2.000.000,-- Kč na 
realizaci projektu Oranžové hřiště. 

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 

9) Přijetí daru ve výši 1.250.000,-- Kč od Viamont, a.s., IČ: 61641711, na pořízení studie 
„Zajištění dopravní obslužnosti Východních Krkonoš kolejovou dopravou“. 

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
   
 



10) Přijetí příspěvku (dotace) od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3.750.000,-- 
Kč na pořízení studie „Zajištění dopravní obslužnosti Východních Krkonoš kolejovou 
dopravou“. 

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 

11) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Správou KRNAP 
zajišťující městu právní vztah k pozemkům ČR – Správy KRNAP dotčeným akcí 
„Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“. 

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 

12) Uzavření smlouvy o spolupráci s TJ Slovan Pec pod Sněžkou, která řeší vzájemnou 
součinnost při realizaci stavby „Oranžové hřiště“.    

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 

13) Schvaluje oslovení uchazečů na veřejnou zakázku „Poskytnutí bankovního úvěru na 
akci: Zlepšení dostupnosti a doprovodné infrastruktury turistického střediska Pec pod 
Sněžkou“ dle přílohy. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, při výběru 
dodavatele se bude postupovat dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek dle 
metodiky ROP NUTS II Severovýchod ze dne 7.1.2008, čl. 4, odst. 4, písm. b). 

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

II.  zastupitelstvo města jmenuje:  
 

14) Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Zlepšení 
dostupnosti a doprovodné infrastruktury turistického střediska Pec pod Sněžkou“ (výběr 
dodavatele stavby) dle  seznamu členů a náhradníků, který je přílohou tohoto usnesení. 
Termín jednání bude členům a náhradníkům komise sdělen v písemné pozvánce. 
Zastupitelstvo dále pověřuje starostu města schválením zadávací dokumentace, 
schválením výsledků výběrového řízení a následným podpisem smlouvy s vítězným 
uchazečem. 

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 
 

15) Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Poskytovatel 
bankovního úvěru na akci: Zlepšení dostupnosti a doprovodné infrastruktury 
turistického střediska Pec pod Sněžkou“ dle  seznamu členů a náhradníků, který je 
přílohou tohoto usnesení Termín jednání bude členům a náhradníkům komise sdělen 
v písemné pozvánce. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu města schválením zadávací 
dokumentace, schválením výsledků výběrového řízení a následným podpisem smlouvy 
s vítězným uchazečem. 

 
PRO: 8         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0 
 

 



III.  zastupitelstvo města pověřuje:   
 

16) Starostu města schválením výsledků výběrového řízení na „Zpracování Studie 
proveditelnosti na akci: Zajištění dopravní obslužnosti Východních Krkonoš kolejovou 
dopravou“ vyhlášeného výzvou ze dne 17.6.2008 a následným podpisem smlouvy 
s vítězným uchazečem.  

 
PRO: 7         PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alan Tomášek                                                                     Eva Lorencová 
                 starosta města                                                                 místostarostka města 


