
Čj.:   PEC/4153/2020            

                                                                     

 U s n e s e n í    č. 6/2020    

ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 

16. 12. 2020 v 17.30 hodin v jídelně Základní školy, Tř. Jana 

Švermy 342, 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 17 členů Zastupitelstva města 

Pečky. 

      

Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

 

 Informaci starostky města o aktuální situaci ve městě /Covid 19, participativní rozpočet 

přesun 2021/ 

 Plnění rozpočtu ke dni 31. 10. 2020 /viz příloha/ 

 Zprávy z jednání Finančního výboru 

 Informace o plánu investičních akcí ve městě ke dni 9. 12. 2020 

 Informace o stanovení ceny vodného a stočného v roce 2021. Od 1. 1. 2021 bude 

účtována cena vodného v roce 2021 ve výši 38,80,- Kč bez DPH za 1 m
3
, tj. 42,68,- Kč 

s 10 % DPH, a cena stočného v roce 2021 ve výši 38,80,- Kč bez DPH za 1 m
3
, tj. 

42,68,- Kč s 10 % DPH. 

 Informaci starostky o schválení rozpočtu DSO Pečecký region 

 Termíny jednání ZM v roce 2021 následovně: 

 17. 2. 2021, 21. 4. 2021, 16. 6. 2021, 15. 9. 2021, 10. 11. 2021, 8. 12. 2021 

 

 

 

 

 

 



III. Zastupitelstvo města schvaluje:  

 

a) Studii „Revitalizace parku pod vodojemem“ prezentovanou Ing.arch.Michalem Štěpařem 

XTOPIX architekti s.r.o., Praha 1. Do studie budou zapracovány dílčí požadavky členů 

ZM /výše laviček, madla, osvětlení/. 

b) Rozpočet města na rok 2021 /viz příloha/. 

Rozpočet města je schválen jako schodkový, schodek bude kryt použitím prostředků 

předchozích období. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ, elektronické 

úřední desce města v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

č. 250/2000 Sb., od 2. 12. 2020 – 16. 12. 2020 /viz příloha/ a zároveň podle Zákona č. 

23/2017 Sb., byl zveřejněn aktuálně platný rozpočet na rok 2020 a očekávané plnění 

rozpočtu k 31. 12. 2020.  

Celkové příjmy        92.975.600,-Kč 

Celkové výdaje                 111.539.500,-Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů       - 18.563.900,-Kč 

Financování: 

Splátky úvěrů         3.000.000,-Kč 

Použití prostředků předchozích let                21.563.900,-Kč 

c) OZV č. 4/2020, o zřízení Městské policie /viz příloha/. 

d) Dodatek č. 1 v VPS č. 18/2020 s TJ Sokol Pečky, předmětem dodatku je souhlas 

s použitím části poskytnuté dotace  v max. výši  128.000,- Kč na pořízení investičního 

majetku – gymnastického  koberce a prodloužení termínu pro použití dotace do 30. 6. 

2021. 

e) Dodatek č. 2 k VPS č. 17/2020 s TJ Spartak  Pečky, předmětem dodatku je souhlas 

s prodloužením termínu pro použití části dotace  do 31. 12. 2021.  

f) Dodatek č.1 k VPS č. 29/2020 s TJ Spartak  Pečky, předmětem dodatku je souhlas 

s prodloužením termínu pro použití dotace  do 31. 3. 2021.  

g) Poskytnutí účelové dotace  ve výši 50.000,- Kč  Oddílu vodní turistiky, z.s.na 

kanalizační přípojku k budově loděnice zrealizovanou v roce 2018 a uzavření VPS o 

poskytnutí dotace. 

h) Zrušení JSDHO Velké Chvalovice ev. čj. 214259 k 31. 12. 2020.  

i) Odkoupení pozemků č. parc. 359/238 (354 
m2

) a č. parc. 359/246 (1.529 
m2

) v obci 

Pečky a k.ú. Velké Chvalovice – od fy. ARCHITEKTIKA, s.r.o. se sídlem v Praze 2 - 

Vinohrady, ul. Chodská 1032/27.  Oba pozemky o celkové výměře 1.883 
m2

 budou 

odkoupeny za celkovou cenu ve výši 724.955,- Kč (tzn. 385,- Kč/
m2

) + 21%DPH, 

celkem tedy 877.196,-Kč, včetně DPH. Poplatky spojené s převodem uhradí kupující.  

j) Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Pečky 2016 – 2026 a doplnění o tyto 

body: 

Prioritní oblast sport, kultura, školství, sociální služby  

Aktivita L.2.1.6  pořídit nový automobil pro činnost PS – dotace MAS  2021 

Aktivita L.2.1.8 zřídit pobytovou odlehčovací službu     2026 

Aktivita L.2.2.2 rekonstrukce sociálního zázemí ve zdravotním středisku   2022 

Aktivita L.2.3.6 obnovení městské policie Pečky     2021 

Aktivita L.4.3.1 zvážit výstavbu sportovně relaxačního centra ve vnitrobloku školy  



Aktivita L.4.3.19  rekonstrukce provozního zázemí u 3třech tříd MŠ Pečky (výdejna  

                             pokrmů, jídelní výtah,WC a úklidová komora)   2024 

Aktivita L.4.3.20  rekonstrukce rozvodů vody v MŠ Pečky    2024 

       Aktivita L.4.3.21  rekonstrukce soc. zařízení pro děti v 6ti třídách MŠ Pečky            2024 

       Aktivita L.4.3.22  rekonstrukce rozvodů elektroinstalace     2024 

        klimatizace nebo alternativní odstínění učeben orientovaných  

                                    na jihovýchod                     2024  

zastřešení vstupního prostoru u vstupu na novou školu         2022 

výměna střešní krytiny nová škola, oprava střechy ŠJ  2021 

rekonstrukce kabinetů školy                            2023 

Prioritní oblast Životní prostředí         

Aktivita Z.2.1.7 realizovat opatření pro hospodaření s dešťovou vodou u městských  

                          budov-změna znění z: ověřit možnost grantů na vsakovací nádrže 

            2019 

k) Přijetí dotace z OPŽP na realizaci projektu “Obnova zeleně na Pečecku”. 

   

 

 

  

IV. Zastupitelstvo města ukládá:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1. místostarostka města              2. místostarostka města 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  18. 12. 2020 

Sejmuto dne: 

 

  


