
Čj.:   PEC/3037/2020            

                                                                     

 U s n e s e n í    č. 4/2020    

ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 

16. 9. 2020 v 17.30 hodin v jídelně Základní školy Pečky 

 

Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení: 

 

I. Zastupitelstvo města konstatuje,  

 

že je podle § 87 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., k platnému usnesení zastupitelstva města, 

rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.  

Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k přítomnosti 16 členů Zastupitelstva města 

Pečky, z toho 3 členové ZM jsou připojeni online. 

      

Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

 

 Informaci starostky města o aktuální situaci ve městě 

 Dopravní studii pro zklidnění dopravy v ulicích V Kaštánkách a Letohradská, Pečky 

odprezentovanou dopravním inženýrem Ing. M. Fottem 

 Plnění rozpočtu ke dni 31.7.2020 a plánu hospodářské činnosti ke dni 30.6.2020 /viz 

příloha/ 

 Informaci o půjčkách z FRB – 2. kolo pro rok 2020 – nebyla podána žádná žádost o 

půjčku z FRB 

 Informace o plánu investičních akcí ve městě ke dni 9.9.2020 

 Informaci starostky města ve věci nabídky společnosti Pharma 5, s.r.o., Praha 1 na 

dlouhodobý pronájem pozemku č.parc. 2265/4 v k.ú. Pečky 

 OZV č. 3/2020 o nočním klidu, včetně navržených připomínek. Vyhláška bude 

předložena k projednání na příštím zasedání ZM se zapracovanými připomínkami 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje:  

 

a) Změnu § 5 Jednacího řádu Zastupitelstva města Pečky pro jednání dne 16.9.2020  

v souvislosti s nákazou COVID-19. 

b) PD Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách, sever – 2. etapa 

odprezentovanou  Ing. M. Havlovou Ph.D. /LAND05 Praha/.  

c) Rozpočtové opatření č. 10/2020 /viz příloha/.  



d) Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023 /viz příloha/. 

e) Rozpočtové opatření č. 11/2020 /viz příloha/. 

f) OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od        

1.1.2021 /viz příloha/. 

g) OZV č. 2/2020 o zrušení OZV č. 2/2005 Řád veřejného pohřebiště v Pečkách /viz 

příloha/. 

h) Uzavření Dodatku k VPS č. 17/2020 mezi městem Pečky a TJ Spartak Pečky,  

IČ: 61883751, který umožňuje použit část dotace poskytnuté na činnost organizace, a 

to v max. výši 50.000,-Kč na opravu, případně zhodnocení nemovitého majetku.  

i) Poskytnutí dotace pro TJ Spartak Pečky, IČ: 61883751 ve výši 50.000,-Kč na zřízení   

kanalizační přípojky k tenisové klubovně na sokolišti a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy na poskytnutí dotace.      

j) Zahájení možných komplexních pozemkových úprav /KoPÚ/ v k.ú. Pečky a následné  

požádání Pobočky Kolín o provedení pozemkových úprav. Důvodem je zpracování 

„Studie odtokových poměrů, včetně návrhu možných protipovodňových opatření 

v povodí vodního toku Výrovka“. 

k) Zpracování PD a realizaci investiční akce: veřejné osvětlení, městský rozhlas   

v ulici Ke Hřišti (Velké Chvalovice) z rozpočtu roku 2021.  Podmínkou bude uhrazení 

½ výdajů na VO a MR od zapojovacího místa 1/42 k 1/37 majitelem pozemků na 

základě smlouvy o smlouvě budoucí. Celkové předpokládané výdaje cca 1mil.Kč. 

l) Revokace usnesení ZM č. 3/2020 ze dne 17.6.2020 pod čj. 1890/2020, čl. III. bod i) – 

z důvodu nezveřejnění záměru na směnu pozemků s Ing. J. Zajícem, Radim 426. 

m) Směna pozemků – s Ing. Jiřím Zajícem, Radim 426 (pozemky č. parc. 369/4 (33 m
2 

) - 

k.ú. V. Ch.- ost. plocha, ost. komunikace), č. parc. 2176/6 (7 m
2
) - neplodná půda, ost. 

plocha a č. parc. 2178/11 (400 m
2
) - koryto vodního toku umělé – v k.ú. Pečky za 

pozemek v majetku města č. parc. 2262/8 (448 m
2
) - trvalý travní porost – v k.ú. 

Pečky. Směna pozemků bude bezúplatná. Náklady spojené s převodem a sepsání 

smlouvy zajistí město. 

n) Uzavření „Smlouvy č.4121651799 o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu 

nemovité věci“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Jedná se  

o prodej částí pozemků č. parc. 19/2 (cca 30 m
2
) a č. parc. 359/93 (cca 20 m

2
) v obci 

Pečky a k.ú. Velké Chvalovice. Pozemky budou odprodány za cenu ve výši 500,- 

Kč/m
2
. Náklady spojené s převodem tzn. znalecký posudek, geometrický plán  

a správní poplatek s vkladovým řízením uhradí a zajistí strana budoucí kupující. 

Budoucí kupující rovněž zajistí sepsání kupní smlouvy. Na těchto pozemcích bude 

vybudovaná trafostanice pro novou lokalitu ve Velkých Chvalovicích (19 RD).   

o) Prodej nově zaměřených pozemků - č. parc. 535/2 (76 m
2
) - orná půda a pozemku  

č. parc. 2226/40 (35 m
2
) - orná půda v obci a k.ú. Pečky manželům Jiřímu a Evě 

Zelenkovým, bytem Pečky, Lobňanská 1171 za celkovou kupní cenu ve výši 108.225,- 

Kč (tzn. 975,- Kč/m
2
). Kupující dále uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. 

v Kolíně a zajistí a uhradí vypracování geometrického plánu. Prodávající zajistí 

sepsání kupní smlouvy a zaregistrování u K.Ú. v Kolíně.  

 

 



p) Odkoupení pozemku č. parc. 85/5 (76 m
2
) – v k.ú. Velké Chvalovice – koryto vodního 

toku – od manželů Josefa a Marie Sochových, bytem Velké Chvalovice, ul. Dlouhá čp. 

105. Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 4.305,- 

Kč, tzn. 56,64 Kč/m
2
. Město Pečky jako kupující uhradí všechny poplatky spojené 

s převodem. 

q) Uzavření SOD na akci: “Studie a projektová dokumentace – Proluka u domu služeb a 

park pod vodojemem, Pečky” za cenu 800.000,-Kč bez DPH, tj. 968.000,-Kč, včetně 

21% DPH. 

r) Návrh na doplnění pozemku ve vlastnictví Města Pečky do změny ÚP č. 3 v souběhu 

se změnou Ing. Ivy Malinové ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona. 

Zhotovitelka ÚP Ing. Arch. Martina Tunková zapracuje změny územního plánu tzv. 

zkráceným způsobem.  

 

     

IV. Zastupitelstvo města ukládá:    

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1. místostarostka města              2. místostarostka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 17.09.2020 

Sejmuto dne: 


