
 U s n e s e n í    č. 1/2014    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 12. 3. 2014 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 17 členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

 

 Žádosti o poskytnutí dotace z grantu MV ČR „Prevence kriminality na rok 2014“ 

 Informace o probíhajících a připravovaných stavebních akcích 

 Zpráva o výsledku hospodaření Města Pečky za rok 2013 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje: 

 

a) Uzavření „Smlouvy o dodávce pitné vody č. 01/2014“ mezi Obcí Radim, zastoupené 

starostou obce Martinem Sýkorou a Městem Pečky, zastoupené starostou města 

Milanem Urbanem. 

b) Vnitřní směrnici č. 2/2014, která stanoví podrobnosti k zabezpečení úkolů 

stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., /Vyhláška upravuje postup schvalování 

účetních závěrek/. 

c) Poskytnutí půjček z FRB pro rok 2014 na základě výběrového řízení těmto žadatelům: 

  Jiří a Božena Kučerovi, bytem V Horkách 832, Pečky – 38.000,-Kč/02 zřízení 

plyn. nebo elektr. topení/ 

  Karel Sadílek, bytem V Horkách 956, Pečky – 50.000,-Kč/01 obnova střechy, 05 

zateplení obvodu pláště domu, obnova fasády a oplechování/ 

d) Poskytnutí finančních příspěvků sportovním organizacím v roce 2014 následujícím 

způsobem: 

 

 AFK Pečky    260.000,-Kč 

 TJ Spartak Pečky   148.000,-Kč 

 TJ Sokol Pečky   225.000,-Kč 

 Basketbal Pečky   148.000,-Kč 

 Oddíl vodní turistiky     85.000,-Kč 

Rezerva     50.000,-Kč 

 

 



 

 

e) Rozpočtová opatření č. 1/2014 

f) Návrh zadání změny Územního plánu Pečky č. 01. 

g) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Pečovatelská služba Města Pečky. 

 

    

IV. Zastupitelstvo města ukládá: 

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

s jednotlivými žadateli o půjčku z FRB, I.kolo 2014. Pověřuje starostu města 

k podpisu smluv. 

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

finanční příspěvky sportovním oddílům na činnost v roce 2014 dle 

schváleného seznamu. Pověřuje starostu města k podpisu smluv. 

3. Starostovi města uzavření smlouvy o dodávce pitné vody č. 01/2014 mezi 

Obcí Radim a Městem Pečky.                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


