
 U s n e s e n í    č. 7/2013    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 18.12.2013 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 15 členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

 

 Rozpočtový výhled na období 2015 – 2018 

 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Pečky za rok 2013 

 Informace starosty o stanovení ceny vodného a stočného v roce 2014  

 Vodné   31.00,-Kč + 15%DPH, tj. 35.65,-Kč 

 Stočné   26.74,-Kč + 15%DPH, tj. 30.75,-Kč 

         Celkem   57.74,-Kč + 15%DPH, tj. 66.40,-Kč   

 Vyhlášení I. kola výběrového řízení na lednovém zasedání RM na poskytnutí 

půjček z FRB na rok 2014 v souladu s Pravidly pro hospodaření s účelovým 

peněžním fondem FRB na území Města Pečky. Přijímání žádostí proběhne od 1. 

2. 2014 do 28. 2. 2014 na MěÚ Pečky, podatelna. 

 Žádosti o poskytnutí dotace z grantu Středočeského kraje 

 Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství 

 Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence 

 Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

 Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 

 Středočeský Fond kultury a obnovy památek 

 Informace starosty o probíhajících a připravovaných stavebních akcích 

 Vodovodní přivaděcí řad Radim-Pečky 

 Výměna oken ZŠ Pečky, Švermova ul. /dříve zvl.škola/ 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje: 

 

a) Rozpočtová opatření č. 12/2013 

b) Rozpočet města na rok 2014 

Rozpočet je schválen jako schodkový rozpočet, schodek bude kryt použitím peněžních 

prostředků předchozích období. 



- Celkové příjmy    59.748.000,-Kč 

- Celkové výdaje   61.722.000,-Kč 

- Rozdíl příjmů a výdajů  - 1.974.000,-Kč 

- Splátky úvěru      4.195.000,-Kč 

- Použití prostředků předch. let   6.169.000,-Kč 

 Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ a na internetových stránkách 

 města v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních celku č. 250/2000 

 Sb., od 26. 11. 2013 – 18. 12. 2013. 

c) Poskytnutí příspěvku občanům dle přiloženého seznamu na úhradu části nákladů na 

opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného živelní pohromou, v jejímž 

důsledku byl vyhlášen nouzový stav nebezpečí. Max. výše příspěvku 30.000,-Kč na 

jeden poškozený byt. Z celkově získané dotace ve výši 300.000,-Kč bude použita část 

ve výši 256.539,-Kč /dle přílohy/. Nevyplacená část ve výši 43.461,-Kč bude vrácena 

na MMR ČR /dotační titul č. 3/ se sídlem v Praze 1, Staroměstské nám. 6. 

d) Přijetí dotace Městu Pečky z grantu MMR ČR, /dotační titul č. 2/, podpora bydlení při 

živelní pohromě - demolice objektů čp. 66, ul. Jeronýmova v Pečkách v celkové výši 

98.350,10 Kč a čp. 115, ul. Jungmannova v Pečkách v celkové výši 62.920,- Kč. 

Celkem 161.270,-Kč. 

e) Zařazení správního území Města Pečky do územní působnosti MAS Podlipansko, 

o.p.s. na období  2014-2020.   

f) Odkoupení podílu ve výši  5/6 vůči celku k pozemkům v obci a k.ú. Pečky - č. parc. 

2274/4 - (koryto vodního toku umělé-966 m
2
), č. parc. 2272/4-(komunikace-387 m

2
)  

a č. parc. 536/3-(komunikace-82 m
2
) - od paní Ivany Matějkové, Prostějovská 550, 

Tovačov-Město - 1/2 podílu, od paní Elišky Němcové, Tylova 829/1, Nymburk - 1/6 

podílu a od paní Marie Raulímové, Mšenská 3952/40, Mšeno nad Nisou-1/6 podílu. 

Pozemky budou odkoupeny za cenu stanovenou soudním znalcem, která ke dni 6.11. 

2013 činí za 5/6 podílu celkem 30.353,70 Kč. (Cena za celek=36.424,43). Jedná se  

o pozemky v lokalitě U Měnírny a vodní plocha chvalovického potoku. 

g) Prodej části pozemku č. parc. 2265/34 v obci a k.ú. Pečky (ul. Hellichova) – cca 12 m
2
 

- část pozemku pod již umístěnou rozvodnou skříní. Pozemek bude odprodán firmě 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem v Děčíně za cenu 300,- Kč/m
2
 + 21% DPH. Poplatek 

spojený s vypracováním geometrického plánu a poplatek spojený s převodem 

nemovitosti u K. Ú. v Kolíně uhradí strana kupující.  

h) Odkoupení pozemků  č. parc. 173/4 (511 m
2
), 173/5(813 m

2
), 269/2 (74 m

2
), 

342/43(498 m
2
), 342/44 (1266 m

2
), 412/5 (7 m

2
) a 412/6 (97 m

2
) v obci Pečky a k.ú. 

Velké Chvalovice od Státního statku Čáslav - zastoupený správcem konkurzní 

podstaty JUDr. Hanou Záveskou, Mladá Boleslav. Pozemky budou odkoupeny za 

výsledný odhad tržní hodnoty nemovitostí celkem ve výši 167.010,- Kč. 

i)  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o vedení technické mapy obce 

j) Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 ve výši 500,-Kč/osobu.  

k) Zahájení činností pro vydání Změny č. 01 Územního plánu Pečky, které se budou 

týkat: 



 Úpravy textové části územního plánu na str. 27 – Regulativy Ov – občanské 

služby v oddíle hlavní využití  v bodě:  

 Veřejné služby – správní, školské, kulturní, zdravotnické, sociální a církevní 

  bude doplněno s výjimkou novostaveb a stavebních úprav stávajících objektů  

  s určením na stavby ubytoven, nocleháren, staveb pro podporu samostatného 

  bydlení  a staveb typu  hromadného ubytování. 

 Tento regulativ bude dále promítnut do textové části územního plánu, str. 14, 

  článek 1.  

 

 

    

IV. Zastupitelstvo města ukládá: 

1. Starostovi města uzavření smlouvy ve věci odkoupení podílu ve výši  5/6 vůči 

celku k pozemkům v obci a k.ú. Pečky - č. parc. 2274/4 - (koryto vodního toku 

umělé-966 m
2
), č. parc. 2272/4-(komunikace-387 m

2
) a č. parc. 536/3-

(komunikace-82 m
2
). Jedná se o pozemky v lokalitě U Měnírny a vodní plocha 

chvalovického potoku. 

2. Starostovi města uzavření smlouvy ve věci prodeje části pozemku č. parc. 

2265/34 v obci a k.ú. Pečky (ul. Hellichova) – cca 12 m
2
 - část pozemku pod 

již umístěnou rozvodnou skříní.  

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

173/4 (511 m
2
), 173/5(813 m

2
), 269/2 (74 m

2
), 342/43(498 m

2
), 342/44 (1266 

m
2
), 412/5 (7 m

2
) a 412/6 (97 m

2
) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice od 

Státního statku Čáslav - zastoupený správcem konkurzní podstaty JUDr. 

Hanou Záveskou, Mladá Boleslav.  

                                                                                                                  

 

 

 

 

  

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: 19. 12. 2013 

Sejmuto dne: 

 


