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Čj.:   PEC/419/2021            

                                                                     

     U S N E S E N Í 

z 1. zasedání Zastupitelstva města Pečky  

konané dne 17. 02. 2021 

_________________________________________________ 
 

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 21 členů Zastupitelstva města 

Pečky. 

      

Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí 

 kontrolu plnění úkolů předloženou tajemnicí MěÚ 

 plnění rozpočtu a plánu HČ ke dni 31. 12. 2020 

 informaci starostky města o aktuální situaci ve městě 

 informaci 1. místostarostky o zastavení exekucí na nedoplatcích za komunální 

odpad vydaných vůči nezletilým 

 zprávu 1. místostarostky o probíhajících investičních akcích ve městě  

 výzvu zastupitele Ing. Krištoufka vůči vedení města a členům RM vyvarovat 

se věcných a formálních chyb v zápisech RM, ZM a podkladových materiálech

  

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje 

 

a) Změnu Jednacího řádu v souvislosti s nouzovým stavem 

b) Podání žádosti o poskytnutí dotace projektu „Hospodaření s dešťovou vodou – 

Město Pečky“ v rámci 144. výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictvím 

Operačního programu Životní prostředí. 

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 3.723.828,43 Kč vč. DPH. 

Předpokládaná výše dotace je 85 % z celkových způsobilých výdajů,  

tj. 3.130.001 Kč. Realizace bude probíhat v letech 2021-2022, pouze v případě 

přidělení dotace. 
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c) Rozpočtové opatření č. 1/2021  

d) Podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3.001–10.000 

obyvateli, dotační titul 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na 

akci: „Stavební úpravy a obnova interiéru Kulturního střediska Pečky – II. etapa“. 

Realizace bude probíhat pouze v případě přidělení dotace. Maximální výše dotace 

je 20 mil. Kč.   

e) Uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu Města Pečky č. V-1/2020 s Římskokatolickou farností 

Pečky, IČO 61632236. Předmětem dodatku je posunutí doby splácení půjčky o 

jeden rok, první splátka 30. 11. 2022, poslední splátka 30. 11. 2026. 

f) Přistoupení města Pečky do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a 

§ 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky.   

g) Obecně závaznou vyhlášku města Pečky č.1/2021, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č.1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13. 

listopadu 2019. Touto OZV se mění čl. 5, odst. 1 – poplatek je splatný 

jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 

h) Uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní“, týkající se odkoupení pozemků č. 

parc. 832/19 (2.224 m
2
 - orná půda) a č. parc. 2293/1 (198 m

2 
- neplodná půda, 

ostatní)“ v obci a k.ú. Pečky. Smlouva budoucí kupní bude uzavřena s vlastníkem 

pozemků p. Petrem Katanski, Pečky, Petra Bezruče čp. 697. Pozemky budou 

odkoupeny za celkovou cenu ve výši 72.660 Kč (tzn. 30 Kč/m
2
). Náklady spojené 

s převodem uhradí město Pečky. 

i) Uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti“ 

do pozemků v soukromém vlastnictví - č. parc. 1935/5 a 1948/9 – oba v majetku p. 

Pavla Krejčího, bytem Pečky,  Sladkovského čp. 940 – uložení dešťové kanalizace 

– odvod dešťových vod z lokality Bačov – akce “Vodovodní řad v části Bačov, 

k.ú. Pečky“. VBř se zřizuje následovně:  

1. do pozemku č. parc. 1935/5 – bezúplatně 

2. do pozemku č. parc. 1948/9 - za cenu v celkové výši 10.000 Kč splatných po 

zavkladování u K.Ú. v Kolíně. 

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá 

 

a) Tajemnici města zajistit elektronickou aplikaci/systém pro efektivnější práci s 

materiály pro jednání RM a ZM a možnou komunikaci se zastupiteli města. 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1. místostarostka města              2. místostarostka města 


