
      U s n e s e n í    č. 5/2013 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 11.09.2013 v 17.30 hodin v Kulturním středisku Pečky  

 
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 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

 

 Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích  

 Informace o konání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny PČR v říjnu 

2013  

 Informace o pomoci vlastníkům nemovitostí postižených povodněmi v červnu 

2013 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje: 

 

a) Rozpočtové opatření č. 8/2013 

b) Poskytnutí půjček z FRB, 2. kolo pro rok 2013 na základě výběrového řízení a při 

dodržení pravidel pro hospodaření s účelovým peněžním fondem těmto žadatelům: 

 

 Markesová Zdeňka, Přátelství 836, Pečky   150.000,-Kč 

 Macek Martin, Aloise Jiráska 1165, Pečky   100.000,-Kč 

 Nešněra Michal, Jeronýmova 119, Pečky   150.000,-Kč 

 Růžička Martin, Ant.Dvořáka 824, Pečky     80.000,-Kč 

 

c) Přijetí dotací poskytnutých Středočeským krajem na pokrytí prvotních nákladů a 

nezbytných opatření v rámci krizové situace, povodně - červen 2013 ve výši  

629.000,-Kč 

d) Přijetí darů od Středočeského kraje k náhradě a odstranění škod způsobených 

povodněmi na majetku obdarovaného ve výši 160.000,-Kč a 25.000,-Kč na nákup a 

opravu poškozených požárních čerpadel 

e) Přijetí „Zásad Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Pečky“ 

f) Přijetí podpory na spolufinancování projektu „Za Pečky zelenější“ v rámci 

OPŽP, výzvy č. 42, prioritní osy č. 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny. Předmětem 



podpory je projekt regenerace sídelní zeleně v k.ú. Pečky, lokalita „Sídliště“ a 

„Hellichův park“. Zároveň schvaluje vyčlenění finanční částky na spoluúčast a 

zahrnutí do rozpočtu města roku 2014. Tato finanční částka bude známa po ukončení 

výběrového řízení a aktualizací finanční analýzy. Realizace této akce je podmíněna 

projednáním v samosprávách jednotlivých bytových domů a jejich následným 

souhlasem 

 

 Předpokládané celkové náklady po změně č. 1  7.908.900,-Kč 

 Předpokládaná výše dotace     5.931.675,-Kč 

 Předpokládané zdroje žadatele    1.977.225,-Kč 

 

g) Odkoupení pozemků č. parc. 1451/10, 1451/11, 1451/13, 2169/16, 2178/5, 2178/7, 

2178/9, 2178/12, 2178/13, 2169/16 a 2272/5 v obci a k.ú. Pečky od Státního statku 

Čáslav, zastoupený správcem konkurzní podstaty JUDr. Hanou Záveskou, Mladá 

Boleslav. Pozemky budou odkoupeny za cenu stanovenou soudním znalcem, která ke 

dni 4.4.2013 činí celkem 140.000,-Kč. Jedná se o pozemky pod komunikací lokalita U 

Měnírny a části ploch vodního toku Mlýnský náhon. Veškeré náklady spojené 

s převodem nemovitosti uhradí Město Pečky 

h) Prodej pozemku č. parc. 416/2 /65m
2
/ v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice Ing. 

Jiřímu Bartákovi, bytem Poděbrady 773/II. za cenu stanovenou soudním znalcem ve 

výši 11,241,-Kč. Kupující dále uhradí poplatek spojený s převodem nemovitosti  

u K.Ú. Kolín.          

  

IV. Zastupitelstvo města ukládá: 

1. Vedení města a příslušným odborům /Ek.správní odbor/ provést v termínu 

do 30.11.2013 vyúčtování  dotací poskytnutých Středočeským krajem na 

pokrytí prvotních nákladů a nezbytných opatření v rámci krizové situace, 

povodně - červen 2013 a předložit na příslušný odbor Středočeského kraje.  

2. Starostovi města uzavření smlouvy ve věci odkoupení pozemků č. parc. 

1451/10, 1451/11, 1451/13, 2169/16, 2178/5, 2178/7, 2178/9, 2178/12, 

2178/13, 2169/16 a 2272/5 v obci a k.ú. Pečky od Státního statku Čáslav, 

zastoupený správcem konkurzní podstaty JUDr. Hanou Záveskou, Mladá 

Boleslav. 

3. Starostovi města uzavření smlouvy ve věci prodej pozemku č. parc. 416/2 

/65m
2
/ v obci a k.ú.  Velké Chvalovice Ing. Jiřímu Bartákovi, bytem 

Poděbrady 773/II. za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 11.241,-Kč. 

Kupující dále uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. Kolín. 

  

Milan  U r b a n  Milan  P a l u s k a       Ing. Karel  K r i š t o u f e k 

starosta města   místostarosta města       místostarosta města 

Vyvěšeno dne: 12.09.2013 

Sejmuto dne: 

 


