
 U s n e s e n í    č. 1/2015    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 11. 3. 2015 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: 

 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Pečky za rok 2014 na základě 

zákona č. 420/2004 Sb.. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

 Informace starosty o stanovení ceny vodného a stočného s účinností od 1. 4. 2015 

 Cena vodného 33.91,-Kč/m
3
 bez DPH 39.00,-Kč/m

3
,včetně DPH 

 Cena stočného 26.74,-Kč/m
3
 bez DPH 30.75,-Kč/m

3
, včetně DPH 

Celkem 39.00,-Kč/m
3
 + 30.75,-Kč/m

3
, tj.69.75,-Kč/m

3
, včetně DPH 

 Informace starosty o probíhajících a připravovaných stavebních akcích 

 Demolice objektu čp. 306 ul. Barákova, Pečky 

 Příprava výběrového řízení na demolici objektu čp. 20 ul. V Kaštánkách, Pečky 

 Dokončení aktualizace projektové dokumentace projekční kanceláří A11 Hradec 

Králové-vývařovna ZŠ Pečky 

 Investiční akce „Rekonstrukce ulice Palackého, Pečky“ 

 Investiční akce „Rekonstrukce chodníku část ulice Tř. Jana Švermy, Pečky 

 Informace starosty o podání žádostí o dotaci na základě zveřejněných výzev 

OPŽP, prioritní osa č. 3 – zateplení Kulturního střediska Pečky, zateplení 

pavilonu „A“ MŠ Mašinka Pečky 

 Informace starosty o připravované investiční akci „Rekonstrukce křižovatka Tř. 5. 

května“  

 Dopis p. Květoslavy Šmejkalové, bytem Za Sadem čp. 152, Pečky 

 Informace starosty o připojení se k podání žádosti o dotaci prostřednictvím 

Dobrovolného svazku obcí Pečecký region - vybavení města varovnými 

informačními systémy a digitální povodňové plány 

 Informace starosty o jmenování statutární zástupkyně ředitelky MŠ Mašinka 

Pečky p. Lenky Růžičkové s účinností od 1. 2. 2015 

 Informace starosty o výběrovém řízení na tajemníka Městského úřadu Pečky 



 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje: 

 

 

a) Předsedu Kontrolního výboru podle § 117 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., /obecní 

zřízení/ ve znění pozdějších předpisů: 

        Mgr. Bc. Lenku Krúpovou. 

 

b) Člena Kontrolního výboru podle § 117 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., /obecní 

zřízení/ ve znění pozdějších předpisů: 

 

p. Jaroslava Martince 

 

c) Udělení čestného občanství města Pečky a Ceny města v rámci oslav 90. výročí 

povýšení Městyse Pečky na Město Pečky 

d) Rozpočtová opatření č. 2/2015 

e) Poskytnutí půjček z FRB, I. kolo pro rok 2015 na základě výběrového řízení těmto 

uchazečům: 

 Karel Sadílek, bytem V Horkách 956, Pečky  50.000,-Kč 

/01 obnova střechy, 05 zateplení obvodu pláště domu, obnova fasády  

a oplechování/ 

f) OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

správním území města Pečky. 

g) Poskytnutí dotací z rozpočtu města Pečky sportovním organizacím na činnost v roce 

2015 dle jejich žádostí a uzavření veřejnoprávních smluv následně: 

 AFK Pečky     260.000,-Kč 

 TJ Spartak Pečky    150.000,-Kč 

 TJ Sokol Pečky    225.000,-Kč 

 Basketbal Pečky    125.000,-Kč 

 Oddíl vodní turistiky Pečky     85.000,-Kč 

h) Zahájení přípravných činností vedoucích k předložení zastupitelstvu města návrh 

„Změny č. 02 ÚP města Pečky“ týkající se umístění místní komunikace propojující 

ulici Barákova s ulicí V. B. Třebízského, Pečky. Pozemky jsou dle ÚP určeny pro 

rekreační účely.       Návrh nebyl přijat 

i) Výši odměn pro zastupitele města Pečky ve své původní výši schválené na veřejném 

zasedání ZM dne 17. 12. 2014 s tím, že předložené protinávrhy nebyly schváleny. 

j) Vyplacení finančního daru p. Květoslavě Šmejkalové, bytem Za Sadem 152, Pečky ve 

výši 3.400,-Kč. 

 

 



 

IV. Zastupitelstvo města ukládá: 

1. Vedoucí ek. správního odboru M. Bahníkové připravit smlouvu se žadatelem o 

půjčku z FRB, I. kolo 2015. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy 

2. Starostovi města uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost 

v roce 2015 dle jejich žádosti ve výši 260.000,-Kč mezi městem Pečky a AFK Pečky, 

Barákova 993, Pečky. 

3. Starostovi města uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost 

v roce 2015 dle jejich žádosti ve výši 150.000,-Kč mezi městem Pečky a TJ Spartak 

Pečky, Sportovní 1062, Pečky. 

4. Starostovi města uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost 

v roce 2015 dle jejich žádosti ve výši 225.000,-Kč mezi městem Pečky a TJ Sokol 

Pečky, Bezručova 330, Pečky. 

5. Starostovi města uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost 

v roce 2015 dle jejich žádosti ve výši 125.000,-Kč mezi městem Pečky a Basketbal 

Pečky, Hellichova 676, Pečky. 

6. Starostovi města uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost 

v roce 2015 dle jejich žádosti ve výši 85.000,-Kč mezi městem Pečky a Oddílem 

vodní turistiky Pečky, Tř. 5. května 215, Pečky. 


