
 

      U s n e s e n í    č. 2/2013 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 13.03.2013 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  18   členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

 Zprávu Kontrolního výboru ve věci prověření Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu mimo režim zákona za 2. pololetí 2012 úkolem zadaným ZM 

ze dne 19.12.2012 

 Průběžnou zprávu KPSS ve městě Pečky 

 Zprávu o činnosti a hospodaření Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky 

 Informaci starosty o investičních akcích ve městě  

 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje: 

a) Rozpočtové opatření č. 2/2013. 

b) V souladu s novelou Zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb., účetní závěrku Města Pečky 

sestavenou ke dni 31.12.2012. Zisk z roku 2012 ve výši 3.773.856,81,-Kč bude 

převeden na účet č. 432 - nerozdělený zisk z minulých let. 

c) Dohodu o přechodu některých závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy  

č. 09200111 o poskytnutí podpory uzavřenou mezi SFŽP ČR a Městem Pečky a DSO 

Pečecký region. Předmětem této „Dohody“ je převzetí veškerých závazků 

vyplývajících z poskytnuté podpory na výstavbu kanalizace Dobřichov-Pečky,jih 

realizované v letech 2003 - 2005 . 

d) Uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a DSO Pečecký region o bezúplatném převodu 

části kanalizace, která se nachází na k.ú. Města Pečky a stává se jejím výlučným 

vlastníkem. Podíl pro Město Pečky z celkové pořizovací částky ve výši  25.003.893,-

Kč činí 8.215.904,-Kč.  

e) Uzavření Smlouvy o příspěvku na realizaci projektu „Výstavba cyklostezky Ratenice-

Pečky“ mezi Obcí Ratenice a Městem Pečky. Příspěvek Města Pečky činí 363.000,-Kč 

/tj. 30% ze spoluúčasti obou obcí/. 



f) Přijetí dotace ze SFŽP a FS v rámci Operačního programu životního prostředí, 

prioritní osa č. 1, č. výzvy 34 na investiční akci „Vodovodní  přivaděcí řad Radim-

Pečky“ ve výši 8.983.099,-Kč. Zároveň schvaluje použití částky cca 2.9mil.Kč 

z vlastních finančních zdrojů jako předpokládanou výši spoluúčasti na realizaci této 

akce. 

Celkové předpokládané výdaje (po odpočtu DPH) – 11.9 mil. Kč 

Celková podpora z fondu soudržnosti a SFŽP -  9 mil. Kč 

Předpokládaná výše spoluúčasti 2,9 mil. Kč 

g) Přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR v rámci 8. Výzvy projektu Leader na 

stavební akci „Pečky 2013 – chodíme, netrpíme“ 

     Předpokládané celkové náklady    905.428,-Kč 

     Výše dotace ze SZIF činí             434.890,-Kč 

     Spoluúčast Města Pečky činí        470.538,-Kč 

Zároveň schvaluje použití částky ve výši cca 470.000,-Kč z vlastních finančních 

zdrojů jako spoluúčast města na realizaci této investiční akce. 

h) Uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Městem 

Pečky a SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1 na realizaci stavební akce „Pečky 2013 – 

chodíme, netrpíme“.  

i) Zateplení pavilonu A,B,C Mateřské školy Mašinka Pečky na více etap a tyto zahrnout 

do rozpočtu následujících let a postupně realizovat z vlastních finančních prostředků 

j) Poskytnutí finančních příspěvků na činnost sportovním organizacím v roce 2013 

následujícím způsobem:  

 

AFK Pečky   250.000,- Kč 

Spartak Pečky   125.000,- Kč 

Sokol  Pečky   220.000,- Kč 

Basketbal Pečky   125.000,- Kč 

Vodáci     80.000,- Kč 

         

k) Poskytnutí půjček z FRB I. kolo pro rok 2013 na základě výběrového řízení těmto 

žadatelům: 

- Vlasta Merhautová, bytem 28. Října 730, Pečky  

   60.000,-Kč /výměna oken a dveří/ 

- Ladislav Kejda, bytem Tř. 5.května 457, Pečky 

  70.000,-Kč /zřízení sprchového koutu a výměna rozvodů vody/ 

- Karel Sadílek, bytem V Horkách 956, Pečky  

   30.000,-Kč /výměna rozvodů vody/ 

l)  Uzavření Smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti mezi Městem 

Pečky a společností Záveská a spol. v.o.s., správce konkurzní podstaty úpadce Státní 

statek Čáslav se sídlem Nad Rezkovcem 1114 Čáslav ve výši 300.000,-Kč. Jedná se  



o pozemky pod sportovním areálem ve Velkých Chvalovicích č.parc. 344/2 o výměře 

8.256m
2
 a č.parc. 345 o výměře 150m

2
, které Město Pečky odkupuje do svého 

majetku. Daň z převodu nemovitostí a ostatní poplatky s tím spojené hradí strana 

kupující. 

m) Prodej  pozemků č. parc. 1298 (42 m
2
) a č. parc. 1299 (72 m

2
) v obci a k.ú. Pečky – 

manželům F. a E. Štíbalovým, oba bytem Pečky, ul. Riegrova 996 za celkovou kupní 

cenu ve výši 34.200,- Kč (tzn. 300,- Kč/m
2
). Kupující dále uhradí poplatek spojený 

s převodem u K.Ú.v Kolíně. 

n) Odkoupení pozemků na sídlišti v Pečkách – č.parc. 2023/2 (7m
2
), č.parc. 2023/3 

(18m
2
), č.parc. 2157/33 (58m

2
) od spoluvlastníků Pavla Krejčího, Pečky 940 a Zdeňka 

Krejčího, Pečky  939. Všechny pozemky o celkové výměře 83m
2
 budou odkoupeny za 

cenu 2.905,-Kč (tzn. 35,-Kč/m
2
). Všechny poplatky spojené s převodem nemovitostí 

uhradí Město Pečky – tzn. návrh na vklad (1.000,-Kč), znalecký posudek (1.000,-Kč). 

o) Prodej nově zaměřeného pozemku č. parc. 497/34 v obci a k.ú. Pečky (ul. 

V Kaštánkách) o celkové výměře 8 m
2
 – pod již umístěnou rozvodnou skříní. 

Pozemek bude odprodán firmě ČEZ Distribuce a.s., se sídlem v Děčíně za celkovou 

cenu 2.400,-Kč (tzn. 300,- Kč/m
2
). Poplatek spojený s vypracováním geometrického 

plánu a poplatek spojený s převodem nemovitosti u K. Ú. v Kolíně uhradí strana 

kupující. 

 

IV. Zastupitelstvo města neschvaluje: 

 

p) Přijmutí dotace ze SFŽP prioritní osa č. 3 výzva č. 35 na realizaci zateplení MŠ 

Mašinka Pečky – II. etapa z důvodu vysoké ekonomické náročnosti a nevýhodnosti 

pro žadatele. 

Předpokládané celkové náklady  4.8mil.Kč 

Výše dotace dle energetického auditu 1.6mil.Kč 

  

V. Zastupitelstvo města ukládá: 

1. Místostarostovi města M. Paluskovi uzavření Dohody o přechodu některých 

závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy č. 09200111 o poskytnutí 

podpory uzavřenou mezi SFŽP ČR a Městem Pečky a DSO Pečecký region. 

Předmětem této „Dohody“ je převzetí veškerých závazků vyplývajících 

z poskytnuté podpory na výstavbu kanalizace Dobřichov-Pečky, jih 

realizované v letech 2003 – 2005.  

2. Místostarostovi města M. Paluskovi uzavření smlouvy mezi Městem Pečky  

a DSO Pečecký region o bezúplatném převodu části kanalizace, která se 

nachází na k.ú. Města Pečky a stává se jejím výlučným vlastníkem.  

3. Starostovi města uzavření Smlouvy o příspěvku na realizaci projektu 

„Výstavba cyklostezky Ratenice-Pečky“ mezi Obcí Ratenice a Městem Pečky.  

4. Starostovi města uzavření smlouvy o poskytnutí podpory v rámci Operačního 

programu životního prostředí z prostředků SFŽP a FS /fond soudržnosti/ mezi 

Městem Pečky a MŽP ČR na investiční akci „Vodovodní  přivaděcí řad 

Radim-Pečky“ ve výši 8.983.099,-Kč.  



5. Starostovi města uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 

venkova ČR mezi Městem Pečky a SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1 na 

realizaci stavební akce „Pečky 2013 – chodíme, netrpíme“. 

6. Vedoucí ek.správního odboru M.Bahníkové připravit smlouvy a zaslat 

finanční příspěvky sportovním oddílům na činnost v roce 2013dle schváleného 

seznamu. 

7. Vedoucí ek.správního odboru M.Bahníkové připravit smlouvy 

s jednotlivými žadateli o půjčku z FRB, I.kolo 2013.  

8. Starostovi města uzavření Smlouvy o převodu vlastnického práva 

k nemovitosti mezi Městem Pečky a společností Záveská a spol. v.o.s., správce 

konkurzní podstaty úpadce Státní statek Čáslav se sídlem Nad Rezkovcem 

1114 Čáslav ve výši 300.000,-Kč.  

9. Starostovi města uzavření smlouvy ve věci prodeje pozemků č. parc. 1298 

(42m
2
) a č. parc. 1299 (72m

2
) v obci a k.ú. Pečky – manželům F. A E. 

Štíbalovým, oba bytem Pečky, ul. Riegrova 996 za celkovou kupní cenu ve 

výši 34.200,- Kč (tzn. 300,- Kč/m
2
). Kupující dále uhradí poplatek spojený 

s převodem u K.Ú.v Kolíně. 

10. Starostovi města uzavření smlouvy ve věci odkoupení pozemků na sídlišti 

v Pečkách – č.parc. 2023/2 (7m
2
), č.parc. 2023/3 (18m

2
), č.parc. 2157/33 

(58m
2
) od spoluvlastníků Pavla Krejčího, Pečky 940 a Zdeňka Krejčího, Pečky  

939.  

11. Starostovi města uzavření smlouvy na prodej nově zaměřeného pozemku  

č. parc. 497/34 v obci a k.ú. Pečky (ul. V Kaštánkách) o celkové výměře 8m
2
    

– pod již umístěnou rozvodnou skříní. Pozemek bude odprodán firmě ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem v Děčíně za celkovou cenu 2.400,-Kč (tzn. 300,- 

Kč/m
2
). Poplatek spojený s vypracováním geometrického plánu a poplatek 

spojený s převodem nemovitosti u K. Ú. v Kolíně uhradí strana kupující. 

 

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: 14.03.2013 

Sejmuto dne: 

 


