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Čj.:   PEC/1385/2021            

                                                                     

     U S N E S E N Í 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Pečky  

konané dne 21. 04. 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 15 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 ke dni 28. 2. 2021 

 informaci starostky města o aktuální situaci ve městě 

 informaci o provedeném auditu města Pečky i Dobrovolného svazku obcí 

Pečecký region – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky 

 informaci o zřízení šatníku pro potřebné a službách potravinové banky 

 zprávu 1. místostarostky o probíhajících investičních akcích ve městě 

 informaci o bezúplatném převodu vozidla VW Transporter mezi městem Pečky   

a  Hasičským záchranným sborem hl. města Prahy pro využití Městské policie 

Pečky 

 informaci o pokračující regionální spolupráci města Pečky s obcemi Nymburk, 

Poděbrady, Český Brod, Poříčany II a Radim v oblasti odpadového 

hospodářství s cílem vytvořit společnou právnickou osobu, která zajistí svým 

členům silnou vyjednávací pozici na trhu s odpady a bude odborným poradcem 

v oblasti legislativy a osvěty 

 vydané kladné rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR  ve věci 

přidělení dotace na zafinancování PD na vybudování úpravny vody v Pečkách, 

dotace je schválena ve výši 679 500 Kč 

 představení strážníka Městské policie Pečky p. Oty Poidingera 

 přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu včasné 

přípravy projektů EU 20211 a NIP a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace k projektům: 



2 
 

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Revitalizace Mlýnského náhonu 

v Pečkách“ 

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE "Dobudování stezky pro pěší a 

cyklisty v ul. Milčická ve Velkých Chvalovicích" 

 AUDIT BEZPEČNOSTI "Dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ul. 

Milčická ve Velkých Chvalovicích" 

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Hospodaření s dešťovou vodou - 

Město Pečky - 2. etapa"   

 

  

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje 

 

a) Změnu Jednacího řádu ZM - § 5 odst. 3   

b) Rozpočtové opatření č. 2/2021        

c) Poskytnutí dotace pečeckým oddílům na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

na základě doporučení sportovní komise. Jedná se o částky vyšší 50.000,-Kč. 

TJ Spartak Pečky, z.s., IČ 618 83 751                                    185.000,-Kč 

TJ Sokol Pečky z.s. , IČ 006 64 171                                       450.000,-Kč 

AFK Pečky z.s.,  IČ  629 94 417                                             350.000,-Kč 

Zimní turisti Pečky z.s., IČ  042 61 429                                    75.000,-Kč 

Oddíl vodní turistiky Pečky z.s.,   IČ  266 03 331                     

d) Rozšíření předmětu veřejné zakázky výběrového řízení na zpracování projektové 

dokumentace o zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, vč. výkazu 

výměr, předpokládaného rozpočtu a výkon autorského dozoru k akci „Revitalizace 

Mlýnského náhonu v Pečkách“.  

e) Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva obrany ČR 107290 Zachování a 

obnova historických hodnot I a investičního záměru k realizaci akce „Obnova 

válečných hrobů a památník v Pečkách a Velkých Chvalovicích“    

f) Bezúplatný převod pozemků č.parc.  2265/180 (3.442 m
2
-orná půda) v obci a k.ú. 

Pečky, lokalita Pečky, sever od SPÚ se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a 

g) Vyhlášení VŘ na zpracování PD v podrobnosti pro provádění stavby s výkazem 

výměr, vč. inženýrské činnosti k akci: Hospodaření s dešťovou vodou – Město Pečky 

– 2. etapa  a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá 

  

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1. místostarostka města              2. místostarostka města 


