
Čj. : 1639/2014                                                                            

 U s n e s e n í    č. 2/2014    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 4. 6. 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: 

 

 Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu za rok 2013 v souladu se Zákonem  

č. 250/2000 Sb., v platném znění, návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední 

desce města /v užším rozsahu/ a na internetových stránkách Města Pečky od 14. 5. 

2014 do 4. 6. 2014, 

 Zprávu Finančního výboru k účetní závěrce Města Pečky za rok 2013  

 Informace o probíhajících a připravovaných stavebních akcích 

 Informace starosty o výsledku voleb do Evropského parlamentu 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje: 

 

a) Rozpočtová opatření č. 3/2014  

b) Počet členů ZM v počtu 21 pro volební období 2014-2018 

c) Účetní závěrku Města Pečky za rok 2013  

d) Celoroční hospodaření města za rok 2013 bez výhrad  

e) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2014 z Fondu podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 200.000,-Kč na nákup vyprošťovací 

techniky pro JPO II. Pečky. Spoluúčast města ve výši 250.000,-Kč. Skutečná výše 

bude upřesněna po výběrovém řízení. 

f) Přijetí státní účelové dotace z MVČR – Program prevence kriminality 2014 ve výši 

300.000,-Kč na realizaci investiční akce – Pečky – Světlo bezpečí /osvětlení 

cyklostezky Pečky-Velké Chvalovice/. Spoluúčast města ve výši 125.000,-Kč. 

Skutečná výše bude upřesněna po výběrovém řízení. 

g) Změnu Zřizovací listiny Pečovatelské služby města Pečky  

h) Změna mapové hranice mezi nemovitostí čp. 139 ve vlastnictví města Pečky  

a nemovitostí čp. 1053 ve vlastnictví společnosti KOBRA formy CZ, spol s r.o. a dále 



nemovitostí čp. 143 ve vlastnictví Kateřiny Sedláčkové, Petra Bezruče 143, Pečky dle 

geometrického plánu č. 1220-59/2014 (jedná se o zaměření skutečného stavu budov  

a oplocení, které se rozchází se stavem v mapě vedené v katastru nemovitostí) 

i) Odkoupení nově zaměřeného pozemku  č. parc. 364/11  v obci a k.ú. Radim u Kolína  

o celkové výměře 38 m
2 

a dále schvaluje uzavřít smlouvu  o zřízení VBř - práva chůze 

a jízdy na částech pozemků č. parc. 364/2 a 368(pro Město Pečky)  v obci a k.ú. 

Radim u Kolína.  - od p. Ludmily Soukalové, bytem Radim 359 - (akce "vodovodní 

přivaděč"). Pozemek 364/11 bude odkoupen za cenu 100,- Kč/m
2
 tzn. celkem 3.800,- 

Kč. Poplatky spojené s převodem nemovitosti, smlouvu a vypracování GP uhradí 

město 

j) Prodej pozemku č. parc. 337/2 (163 m
2
)  v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice -  

p. Jaroslavě Musílkové, bytem Velké Chvalovice 156 a p. Miloslavě Cézové, bytem 

Poříčany 400. Pozemek bude odprodán za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 

10.460,- Kč. Kupující dále uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú.v Kolíně 

k) Bezúplatný převod pozemků do majetku města: 

1. č. parc. 357/53 (308 m
2
) a č. parc. 20/17 (19 m

2
) v obci Pečky a k.ú. Velké  

             Chvalovice – pan Jaroslav Kroutil, Poděbrady, Hakenova 1095 

2. č. parc. 357/54 (241 m
2
) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice - paní  Olga  

                        Čepičková, Hořátev 288. 

Součástí tohoto bezúplatného převodu je: 

- veřejné osvětlení v ceně 24.132,- Kč 

- kanalizační řad, včetně přípojek na hranici soukromých pozemků v celkové ceně  

     566.050,- Kč 

- znalecká cena všech pozemků činí  58.649,- Kč 

 Město Pečky zajistí sepsání smlouvy a uhradí poplatek spojený s převodem 

 nemovitosti u  K. Ú. v Kolíně. Smlouva o bezúplatném převodu bude sepsána a 

 podepsána až po odstranění  (výmazu) zřízeného VBř chůze a jízdy pro majitele 

 nemovitostí č. parc. 357/48 a 357/55 z katastru nemovitostí 

l) Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0064/RRSC/2010  

“Zahrada živá” ze dne 25. 10. 2010  

 

 

    

IV. Zastupitelstvo města ukládá: 

1. Starostovi města uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a p. Ludmilou Soukalovou 

ve věci odkoupení nově zaměřeného pozemku č. parc. 364/11   

v obci a k.ú. Radim u Kolína  o celkové výměře 38 m
2 

a dále schvaluje uzavřít 

smlouvu  o zřízení VBř - práva chůze a jízdy na částech pozemků č. parc. 364/2  

a 368(pro Město Pečky)  v obci a k.ú. Radim u Kolína.  

2. Starostovi města uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a p. Jaroslavou Musílkovou, 

bytem Velké Chvalovice 156 a p. Miloslavou Cézovou, bytem Poříčany 400 ve věci 

prodeje pozemku č. parc. 337/2 (163 m
2
)  v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice. 



3. Starostovi města uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a p. Jaroslavem Kroutilem, 

bytem Poděbrady, Hakenova 1095 a p. Olgou Čepičkovou, bytem Hořátev 288 ve věci 

bezúplatného převodu pozemků do majetku města: č. parc. 357/53 (308 m
2
) a č. parc. 

20/17 (19 m
2
) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice, č. parc. 357/54 (241 m

2
) v obci 

Pečky a k.ú. Velké Chvalovice. 

 

  

 

 

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: 5. 6. 2014 

Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


