
Město Vrchlabí
 Zastupitelstvo města

 

Usnesení z 3. zasedání dne 25. února 2015
konaného v zasedací místnosti městského úřadu Vrchlabí

UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI
ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA

SEKRETARIÁTU STAROSTY MĚSTA

1. Programové prohlášení zastupitelstva města na volební období 2014 – 2018

Viz bod 1/3.RM, viz příloha č. 41a – 41h/3. RM, Viz příloha č. 1a - 1h

Závěr:
ZM schvaluje programové prohlášení  Zastupitelstva města Vrchlabí na volební  období
2014 – 2018 dle předloženého návrhu.
(Pro 16, proti 0, zdržel se 1) - SCHVÁLENO

2. Volba přísedících Okresního soudu v Trutnově

Viz bod č. 4/3.RM, viz příloha č. 1/3.RM

Závěr:
ZM volí na základě ust. § 64 odst. 1 zák.č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích, do
funkce přísedícího Okresního soudu v Trutnově tyto osoby:

paní Libuše Blažková, …...........................................................................
paní Marie Trojanová, …...........................................................................
paní Lidmila Sobotková, ….......................................................................
paní Stanislava Zívrová, …........................................................................
paní Dobroslava Mečířová, …...................................................................
Ing. Jakub Šimurda, …....................................................................
(Pro 17, proti 0, zdržel se 0) - SCHVÁLENO

3. Prominutí části pohledávky

Viz bod 21/3.RM, viz příloha č. 19a – 19c/3.RM

Závěr:
ZM  schvaluje  prominutí  dosud  nevymožené  části  pohledávky  za  paní  …...............
….................. určené  pravomocným rozhodnutím Okresního  soudu  v Trutnově,  čj.  Ro
829/2002-4 ze dne 04.06.2002 a exekučně vymáhané Exekučním úřadem v Jičíně (Mgr.
Jaromír Franc) pod čj. 023 EX 02933/10. 
(Pro 17, proti 0, zdržel se 0) - SCHVÁLENO

4. Zajištění provozu zimního stadionu, podpora hokeje ve Vrchlabí

Viz bod 22/3.RM, viz příloha č. 20 – 20o/3.RM



Závěr: 
ZM
1) schvaluje  poskytnutí  dotace  společnosti  HC Stadion  Vrchlabí  s.r.o.,  sídlo  543  01

Vrchlabí,  Krkonošská  186,  IČ:  28387074  na  provoz  Zimního  stadionu  Vrchlabí  a
výkonnostního hokeje na sezóny 2015/2016, 2016/2017 ve výši 5.327 tis. Kč / sezóna
v členění: 3.033 tis. Kč do konce příslušného kalendářního roku a 2.294 tis. Kč od
počátku  následujícího  kalendářního  roku  do  konce  sezóny  za  podmínek
odpovídajících obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace 1/2013 – ZM/4 

2) bere  na  vědomí  přímou  provázanost  shora  poskytnuté  dotace  s provozováním
mládežnického hokeje ve Vrchlabí a nezbytnost jeho souběžné podpory 

(Pro 15, proti 0, zdržel se 1) - SCHVÁLENO
J. Jakubec ohlásil podjatost a nehlasoval. 

5. Krkonošské pivní slavnosti 2015

Viz bod 41/3.RM, viz příloha č. 44a – 44h/3.RM

Závěr:
ZM schvaluje poskytnutí dotace žadateli Krkonošské pivní slavnosti — spolek, se sídlem
Vrchlabí, Vančurova 785, IČ: 265 36 331, na náklady spojené se zajištěním kulturního
programu Krkonošských pivních slavností ve Vrchlabí 2015 ve výši 100 tis. Kč za těchto
podmínek:

a) maximální cena celodenního vstupného bude činit 50,- Kč/ osoba od zahájení akce
do 14.00 hodin a 100,- Kč/osoba od 14.00 hodin do konce akce
b) Krkonošské pivní slavnosti budou uskutečněny ve dnech 8.-9.8.2015 v obvyklém 
rozsahu 
c) dotace bude poskytnuta ve dvou stejných splátkách před a po konání akce

(Pro 16, proti 0, zdržel se 1) - SCHVÁLENO

6. Rozpočet města na rok 2015

Viz bod 20/3.RM, viz příloha č. 18a – 18k/3.RM, viz příloha č. 2a -2g

Závěr: 
ZM schvaluje

1. Rozpočet na rok 2015 ve struktuře:
◦ příjmy 402.483,69 tis. Kč,
◦ výdaje 442.642,47 tis. Kč,
◦ financování   40.158,78 tis. Kč.

a úhradu rozdílu mezi příjmy a výdaji ze zůstatků na běžných účtech k 31.12.2014, popř.
z revolvingového úvěru na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih“,

2. závazné  ukazatele  rozpočtu  obsažené  ve  sloupci  č.  5  výdajové  části  návrhu
rozpočtu na rok 2015,

3. poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím a poskytnutí transferů fyzickým a
právnickým osobám identifikovaným v tabulkové příloze návrhu rozpočtu na rok
2015 v uvedené výši a na uvedený účel.

4. Rozpočet Fondu revitalizace centra města Vrchlabí.
(Pro 15, proti 0, zdržel se 1) - SCHVÁLENO

7. Nakládání s majetkem
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7.  1. Lokalita U zámku ,      Podhůří- Harta

Viz příloha č. 11a-11i/2.RM viz bod 7.8./2.RM 

Závěr:
ZM schvaluje směnu pozemků s paní …............................ a panem ….............................
(SJM).  Jedná  se  o  majetkové  vypořádání  za  část  pozemků  pod  komunikací  v k.ú.
Podhůří-Harta: část pozemku města Vrchlabí par.č. 953/1 o výměře 33 m2 (dle GP č.
1235-169/2014 díl „f+c“) je směňována za část par.č. 53 o výměře 24 m2 a část par.č.
52/1  o  výměře 9  m2 (dle  GP č.  1235-169/2014  díl  „e+b“).  Směna 1:1  bez  doplatku,
náklady, včetně daně z nabytí, hradí město Vrchlabí, ocenění pozemků pro daň. účely:
100 Kč/m2  ,  převod pozemků z hlediska daně z přidané hodnoty je  dodáním vybrané
nemovité věci, na kterou se vztahuje osvobození od DPH.
(Pro 16, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO

7.2. Garáž v     ulici Českých bratří ve Vrchlabí

viz bod 7.9./2.RM, viz příloha č. 11a-11i/2.RM 

Závěr:
ZM schvaluje prodej pozemku par.č. stav. 684 o výměře 40 m2 , jehož součástí je objekt
bez čp./  č.  ev.-  garáž v k.ú.  Vrchlabí,  panu  ….........................  za cenu 206.000 Kč +
náklady na převod, včetně daně z nabytí nemovité věci. 
(Pro 16, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO

7.3.Lokalita Krkonošská čp. 265 ve Vrchlabí

Viz bod 25.4./3.RM, viz příloha č. 35a-35g/3.RM 

Závěr:
ZM schvaluje prodej části pozemku par.č.st. 204/1 o výměře 7 m2 v k.ú. Vrchlabí (dle GP
č. 2580-2/2015 se bude jednat o pozemek par.č. 3933) paní  …................. za cenu 300
Kč/m2, včetně DPH + náklady na realizaci převodu, včetně daně z nabytí nemovité věci. 
(Pozemek pro zajištění příjezdu)
(Pro 16, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO

7.4. Lokalita ul. Horská, k.ú. Hořejší Vrchlabí

Viz bod 25.5./3RM, viz příloha č. 35a-35g/3.RM

Závěr: 
ZM  schvaluje  prodej  pozemku  par.č.  349/2  o  výměře  16  m2 v k.ú.  Hořejší  Vrchlabí,
Společenství  vlastníků INFO, IČ:  27477959,  543 02 Hořejší  Vrchlabí,  Horská 272,  za
cenu 300 Kč/m2 + náklady na realizaci převodu, včetně daně z nabytí nemovité věci
(Pro 16, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO

7.5. Lokalita LK – výstavba RD

Viz bod 25.6./3.RM, viz příloha č. 35a-35g/3.RM 

Závěr:
7.5.1. ZM ruší rozhodnutí ze dne 04. 06. 2014 (bod usnesení 10.2./19. ZM) - směna po-
zemků v k.  ú. Podhůří-Harta s paní  …...................................................,  kde byl  uveden
pozemek města Vrchlabí par.č. 931/6 o výměře 1.130 m2 pro výstavbu RD (v území pro
budoucí výstavbu).
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7.5.2. ZM schvaluje směnu pozemků v k. ú. Podhůří-Harta s paní  ….......................... a
…................................. tak, že za jejich pozemek dotčený změnou ÚP… par.č. 829 o vý-
měře 10.342 m2, získají pozemek již zasíťovaný …par.č. 933/220 o výměře 1.082 m2 ,
pro výstavbu RD č.11.
Podmínky směny zůstávají, tj. směna bez doplatku za cenu stanovenou dohodou ve výši
103.420 Kč, včetně DPH, náklady na realizaci hradí Město, daň z nabytí nem. věci si hra-
dí obě strany samostatně vždy jako převodce. 
(Pro 16, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO

7.6. Lokalita Nádražní čp. 127, čp. 129 ve Vrchlabí 

Viz bod 25.10./3.RM, viz příloha č. 35a-35g/3.RM

Závěr:
ZM schvaluje prodej části pozemku par.č. 2715 dle GP č. 2517-51/2014 v k.ú. Vrchlabí: 

7.6.1. manželům ….............................................................. do SJM
parcela výměra

v m2 
využití cena + DPH

za m2

2715/3 114 ost.pl. jiná pl.  600 Kč
2715/4  25 ost.pl. jiná pl.  600 Kč
2715/6*  16 ost.pl. jiná pl. 1.000 Kč

*sloučení do par.č. st. 66/2 + náklady na realizaci změny, včetně daně z nabytí nem. věci

7.6.2. Společenství pro dům Nádražní 129, Vrchlabí, IČ:01762141
parcela výměra

v m2 
využití cena + DPH

za m2

2715/5 130 ost.pl. jiná pl.  600
+ náklady na realizaci změny, včetně daně z nabytí nem. věci
(Pro 16, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO

7.7. Směna majetku se Správou KRNAP

Viz bod 25.11/3.RM, viz příloha č. 35a-35g/3.RM
 
Závěr:
ZM schvaluje rozšíření původní nerealizované směny s Českou republikou,  příslušnost
hospodařit s majetkem státu - Správa Krkonošského národního parku, IČ: 00088455, se
sídlem 543 01 Vrchlabí, Dobrovského 3, takto:

směňovaný majetek ČR v k.ú. Hořejší Vrchlabí: dle GP č. 1177-12/2014: p.p.č. 2750/4,
2755/2, 2908/5, 2739/1, 2910/5 a 2739/2 (o výměře 13.865 m2, Dumlichův důl)  a nově
p.p.č. 2208/2 o výměře 1.967 m2 (lesní cesta), 
celkem: 15.832 m2

za majetek Města v k.ú. Hořejší Vrchlabí: p.p.č. 1093/2 a p.č.st. 575 (zázemí objektu a
pozemek pod stavbou Správy KRNAP na „Kamence“ o výměře  1.032 m2),  dle GP č.
1171-396/2014 p.p.č. 2916/9 (pozemek pod částí rekonstruované cestou „LC Velbloudka“
o výměře 194 m2) 
a nově v k.ú. Strážné: par.č. 2954/1 , 2956/3 , 2956/1 (o výměře 21.433 m2)
celkem: 22.659 m2

(Pro 16, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO
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7.8. ČR – Státní pozemkový úřad

Viz bod 25.12.1./3.RM, viz příloha č. 35a-35g/3.RM

Závěr:
ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku ve zjed. evidenci par.č. 761 (GP) v k.ú.
Hořejší  Vrchlabí  od  České  republiky,  právo  hospodaření  Státní  pozemkový  úřad,  IČ:
01312774,  13000 Praha –Žižkov,  Husinecká 1024/11a,  (původně ZM dne 12.03.2014
schválilo odkoupení) Dle GP č. 1113-67/2012 se jedná o díl „g“ o výměře 9 m2 , který je
součástí  místní  komunikace  p.p.č.  2176/1  v  k.ú.  Hořejší  Vrchlabí  (Peklo),  dle
kolaudačního souhlas čj. SÚ/18887/2013-6 ze dne 16.12.2013. 
(Pro 16, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO

7.9. Podzemní parkoviště nám. TGM, nabídka na prodej akcií Letecké školy a.s.

Viz bod 23/3.RM, Viz příloha č. 21a – 21d

Závěr: 
ZM
1) schvaluje slevu z ceny sjednané smlouvou KS 2006/29 uzavřenou dne 19.10.2006 ve

výši  10  %  z ceny  věcného  břemene  bez  DPH  ročně  na  dobu  od  1.1.2016  do
31.12.2018  kterou  se  zohledňují  náklady  na  provoz  veřejného  WC v podzemním
parkovišti náměstí TGM a ušlý zisk za vyhrazená stání pro vozy města Vrchlabí, tato
sleva nemá vliv na slevy již poskytnuté 

2) nemá  zájem  o  koupi  akcií  Letecké  školy  Vrchlabí  a.s.  a  nepožaduje  předložení
konkrétního návrhu 

(Pro 16, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO

7.10. Liščí Kopec Jih – připojení budoucích 2 RD na infrastrukturu

Viz bod 39/3.RM, viz příloha č. 42a – 42c/3.RM

Závěr.
ZM schvaluje
1) bezúplatné  nabytí  částí  pozemků  parc.  č.  933/25,  930/12  a  933/120,  vše  k.  ú.

Podhůří-Harta, potřebných pro vybudování místní komunikace v rozsahu dle zákresu
Vrchlabí – Liščí Kopec JIH, SO.101 komunikace a chodníky Z03-01/2015,

2) přijetí  příspěvku  ve  výši  600.000,-  Kč  na  vybudování  veřejné  infrastruktury,  která
umožní  napojení  pozemků parc.  č.  933/25,  930/12 a 933/120,  vše k.  ú.  Podhůří-
Harta,

3) vybudování veřejné infrastruktury, která umožní napojení pozemků parc. č. 933/25,
930/12 a 933/120, k. ú. Podhůří-Harta.

(Pro 16, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO

7.11.  změna podmínek prodeje spoluvlastnického podílu na 100 BJ Liščí kopec

Viz bod 40/3.RM, viz příloha č. 43a – 43f/3.RM

Závěr:
ZM na základě zániku omezujících podmínek pro nakládání s dále uvedeným majetkem,
schvaluje uzavření smlouvy kupní na převod těchto nemovitostí: 

1) spoluvlastnický podíl na bytových domech :
Bytový dům čp. 1530 na pozemku parc.č. st. 876
Bytový dům čp. 1531 na pozemku parc.č. sr. 877
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Bytový dům čp. 1532 na pozemku parc.č. sr. 888
Bytový dům čp. 1533 na pozemku parc.č. st. 889
Bytový dům čp. 1534 na pozemku parc.č. st. 903
Bytový dům čp. 1535 na pozemku parc.č. st. 904
vše zapsáno na LV 3863 u Katastrálního úřadu Královéhradeckého kraje – katastrální

pracoviště  Trutnov,  pro  obec  Vrchlabí,  část  obce  Podhůří  a  katastrální  území
Podhůří-Harta

2) pozemky parc.č. st. 876, st. 877, st. 888, st. 889, st. 903, st. 904
vše zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu Královéhradeckého kraje – katastrální

pracoviště  Trutnov  ,  pro  obec  Vrchlabí,  část  obce  Podhůří  a  katastrální  území
Podhůří-Harta

Bytovému družstvu LIŠČÍ KOPEC, IČ: 25451413, sídlo: Liberec 1, Masarykova 12, PSČ:
460 01 Liberec 1 (zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem , sp.
zn.: Dr 625) dle podmínek Smlouvy o budoucí smlouvě kupní KS2005/47 uzavřené dne
12.9. 2005, bez povinnosti dodržet tam uvedený termín pro uzavření kupní smlouvy.
(Pro 16, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO

8. Souhlasy s podáním žádosti o dotace

Viz příloha č. 3a - 3b

Závěr:
8.1. ZM schvaluje podání žádosti o finanční podporu MŠMT na projekt: „Sportovní areál
Vrchlabí  –  lyžařské  běžecké  tratě  (zasněžování,  osvětlení)“  v celkové  výši  nákladů
Kč 5 384 114,-- bez DPH do programu 133510 – Podpora materiálně technické základy
sportu a zajištění financování akce.

8.2.  ZM schvaluje podání  žádosti  o  dotaci  MMR na projekt:  „Vrchlabí  – rekonstrukce
veřejných toalet“ v celkové výši nákladů Kč 895 000,-- bez DPH do programu Národní
program  podpory  cestovního  ruchu  –  Podprogram  117D71300  „Cestování  dostupné
všem“ a zajištění financování akce.

8.3. ZM souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu MMR na projekt: „Vrchlabí – park
pro skateboarding, BMX a in-line brusle“ v celkové výši nákladů Kč 424 000,-- bez DPH
do programu  Národní  program podpory  cestovního  ruchu  –  Podprogram  117D71300
„Cestování dostupné všem“ a zajištění financování akce.

8.4. ZM souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu MMR na projekt: „12 TI Vrchlabí“
v celkové výši nákladů Kč 3 983 130,-- bez DPH do Programu podpory bydlení pro rok
2015 - Podprogram 117D51300 „Podpora výstavby technické infrastruktury“ a zajištění
financování akce.
(Pro 17, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO

9. Stanovisko  města  k zamýšlené  optimalizaci  sítě  středních  škol
v Královéhradeckém kraji.

Viz příloha č. 5a -  5k

Závěr:
Město Vrchlabí  nesouhlasí  se záměrem Královéhradeckého kraje na sloučení  Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště Vrchlabí s Gymnáziem a Střední odbornou
školou  Hostinné.  Důvodem  je  hlavně  logická  potřeba  trvalého  zachování  možnosti
teoretické i praktické výuky oborů zaměřených na techniku a oblast služeb ve Vrchlabí,
jakožto zdrojovém místě následných pracovních příležitostí v průmyslu a službách.  
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Současně  má město  Vrchlabí  zájem,  aby  ve  spolupráci  s  Královéhradeckým  krajem
došlo ke zlepšení  činnosti  a kvality výuky v rámci Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště Vrchlabí. 
ZM pověřuje starostu města k jednání s Královéhradeckým krajem o variantách řešení
zachování samostatné právní subjektivity této školy.  
(Pro 17, proti 0, zdržel se 0) – SCHVÁLENO

10. Činnost výborů

Finanční výbor

Viz příloha č. 4

Závěr:
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Leoš Zvoníček v.r. …………………………………….

Ing. Jiří Severýn v.r. ……………………………………

Ve Vrchlabí 25.02.2015

…………………… …………………….

Ing. Jan Sobotka v.r. Alfred Plašil v.r.

starosta města místostarosta města
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