
U s n e s e n í č. 6/2013 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 30. 10. 2013 

v 17:30 hodin v Obřadní síni MěÚ 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 17 členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

 

 Informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích ve městě 

 Informace o volbách do PS PČR ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013 

 Zprávu Kontrolního výboru ve věci prověření a plnění interních pravidel pro 

zadávání zakázek malého rozsahu mimo režim zákona za první pololetí 2013  

u odboru správy majetku města a BH a příspěvkových organizací zřízených 

městem 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje: 

 

a) Rozpočtová opatření č. 10/2013 

b)  Přijmutí dotace poskytnuté Středočeským krajem na pokrytí prvotních nákladů  

a nezbytných opatření v rámci krizové situace, povodeň červen 2013 ve výši 148.000,-

Kč 

c) Přijmutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 3 – úhrada nákladů  

a opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného živelní pohromou /povodeň 

červen 2013/ ve výši 300.000,-Kč pro vlastníky 10 nemovitostí /lokalita „Bačov“/. 

Podmínky pro poskytnutí dotace jednotlivým vlastníkům musí být v souladu  

s „Pokyny“ vydané poskytovatelem dotace   

d) Poskytnutí účelové neinvestiční dotace v souladu s Rozhodnutím MV-GŘ HZS ČR na 

pokrytí mimořádných finančních nákladů pro jednotku JPO II. Pečky nasazené 

v průběhu červnových povodní 

 Úhrada mimořádných výdajů spojených se zásahy JS DHO zasahujících mimo  

územní obvod jejich zřizovatele při provádění povodňových prací ve výši 94.060,-Kč 

 Dotace na vybavení jednotek  SDH obce věcnými prostředky pro zabezpečení 

jejich akceschopnosti neinvestiční povahy ve výši 168.800,-Kč 

    

IV. Zastupitelstvo města ukládá: 

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 


