
Čj.:   2885/2015                                                                            

 U s n e s e n í    č. 6/2015    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 16.12.2015 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 : 

 Rozpočtový výhled na období 2017 – 2021 /viz příloha/ 

 Informace starosty o stanovení ceny vodného a stočného v roce 2016 

 Vodné  32.60,-Kč/m
3
 bez DPH, tj. 37.49,-Kč/m

3
 včetně DPH 

 Stočné  32.60,-Kč/m
3
 bez DPH, tj. 37.49,-Kč/m

3
 včetně DPH 

Celkem   65.20,-Kč/m
3
  bez DPH, tj.74.98,-Kč/m

3
 včetně DPH 

 Informaci starosty o ukončených a probíhajících investičních akcích ve městě 

 Kuchyň Základní školy Pečky 

 Oprava předlažby v části ulice Tř.5.května, Pečky 

 Informace o přípravě kulturní akce „Mašinka 2016“ 

 Informace o konání sportovní akce „37. ročník Pečecké desítky“ 

 Informaci předsedy DSO Pečecký region o schváleném rozpočtu na shromáždění 

starostů DSO Pečecký region dne 11.12.2015 v Kostelní Lhotě, 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

 

a) Rozpočtová opatření č. 9/2015 /viz příloha/ 

b) Rozpočet města na rok 2016 /viz příloha/ 

 Rozpočet je schválen jako schodkový.  

 Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ, elektronické úřední desce města 

 v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních celků č. 250/2000 Sb.,  od  

 1.12.2015  - 16.12.2015. 

 

 

 



Příjmy celkem    61.047.000,-Kč 

Výdaje celkem   83.753.000,-Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů               -  22.706.000,-Kč 

Financování: 

Splátky úvěrů                 -    3.223.000,-Kč 

Použití prostředků předchozích let    7.929.000,-Kč 

Čerpání úvěrů     18.000.000,-Kč 

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

2016 dle jejich žádostí a uzavření veřejnoprávních smluv následně: 

 

 AFK Pečky     320.000,-Kč 

 Sokol Pečky     250.000,-Kč 

 TJ Spartak Pečky    140.000,-Kč 

 Oddíl vodní turistiky Pečky     90.000,-Kč 

 Basketbal Pečky      55.000,-Kč 

 

d) OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2016. Na 

základě výše uvedeného se ruší OZV č. 3/2012 ze dne 31.10.2012, schválená 

usnesením ZM č. 5/2012 /viz příloha/. 

e) Odkoupení pozemků č.parc.  1461/1 - vodní nádrž umělá, vodní plocha o celkové 

výměře 19 m
2
 , pozemku č. parc. 1460/10– ostatní plocha, jiná plocha o celkové 

výměře 377m
2
 a  pozemku č. parc. 1460/11 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové 

výměře 73 m
2
 vše v obci a k.ú. Pečky - lokalita rybníku "Benešák" - od MUDr. 

Drahomíry Seifertové, bytem Pečky, Hellichova 604. Pozemky budou odkoupeny 

za cenu stanovenou soudním znalcem navýšenou o 10%  tzn. celkem 15.400,- Kč ( 

vodní plocha - 19 m
2
 x 50,-=950,-Kč, ost. plocha - 450 m

2
 x 29,- Kč = 13.050,- Kč, 

tzn. celkem 14.000,- Kč + 10% = 15.400,- Kč). Veškeré poplatky spojené s převodem 

uhradí město Pečky. Daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající. 

f) Odkoupení pozemků lokalita "Benešák" - od p. Dagmar Gayerové, bytem 

Prachnerova 952/3, Praha 5-Košíře a spoluvlastníků /viz příloha/. Pozemky budou 

odkoupeny za cenu stanovenou soudním znalcem navýšenou o 10%  tzn. celkem 

525.069,- Kč. V tomto případě se nejedná jenom o vodní plochu a přilehlé břehy, ale i 

o část příjezdové cesty, včetně zalesnění v této lokalitě a zastavěné plochy chatičkami 

v majetku města. Veškeré poplatky spojené s převodem uhradí město Pečky. Daň z 

převodu nemovitostí uhradí prodávající. Úhrnem se jedná o plochu celkem 9.483m
2
. 

g) Přijetí daru od obce Dobřichov - pozemky č. parc.1461/9 o výměře 1 881 m
2
 (vodní 

nádrž umělá, vodní plocha), č. parc. 1460/22 o výměře 289 m
2
 (ostatní plocha, jiná 

plocha) a č. parc.1460/25 o výměře 12 m
2
(ostatní plocha, jiná plocha). Jedná se o 

pozemky v lokalitě rybníku "Benešák" a jejich celková hodnota dle ceny stanovené 

soudním znalcem činí celkem 102.779,- Kč (+10% =10.278,- Kč) tzn. 113.057,- Kč. 

Veškeré poplatky spojené s převodem uhradí město Pečky. Uzavření darovací 

smlouvy je podmíněno požadavkem ze strany obce Dobřichov a závazkem města 

Pečky - zhotovení asfaltového povrchu na pozemcích,  které jsou v majetku města  



 

 

 č.parc. 1470/7,1470/8,1470/9,1470/10,1470/11,1470/12,1470/13,1470/14 - jedná se o 

 chodník od lávky přes Mlýnský náhon ke křížku spojující obec Dobřichov a Pečky 

IV. Zastupitelstvo města ukládá : 

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

v roce 2016 dle jejich žádosti ve výši 320.000,-Kč mezi městem Pečky a AFK Pečky, 

Barákova 993, Pečky. 

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

v roce 2016 dle jejich žádosti ve výši 140.000,-Kč mezi městem Pečky a TJ Spartak 

Pečky, Sportovní 1062, Pečky. 

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

v roce 2016 dle jejich žádosti ve výši 250.000,-Kč mezi městem Pečky a TJ Sokol 

Pečky, Bezručova 330, Pečky. 

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

v roce 2016 dle jejich žádosti ve výši 55.000,-Kč mezi městem Pečky a Basketbal 

Pečky, Hellichova 676, Pečky. 

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

v roce 2016 dle jejich žádosti  ve výši 90.000,-Kč mezi městem Pečky a Oddílem 

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

6. Starostovi města uzavření darovací smlouvy mezi městem Pečky a obcí Dobřichov na 

pozemky č. parc.1461/9 o výměře 1 881 m
2
 (vodní nádrž umělá, vodní plocha), č. 

parc. 1460/22 o výměře 289 m
2
 (ostatní plocha, jiná plocha) a č. parc.1460/25 o 

výměře 12 m
2
(ostatní plocha, jiná plocha) – lokalita rybníku„Benešák“. 

7. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na pozemky č.parc.  1461/1 - vodní nádrž 

umělá, vodní plocha o celkové výměře 19 m
2
, pozemku č. parc. 1460/10– ostatní 

plocha, jiná plocha o celkové výměře 377m
2
 a  pozemku č. parc. 1460/11 – ostatní 

plocha, jiná plocha o celkové výměře 73 m
2
 vše v obci a k.ú. Pečky - lokalita rybníku 

"Benešák". 

8. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na pozemky v lokalitě "Benešák" - od p. 

Dagmar Gayerové, bytem Prachnerova 952/3, Praha 5-Košíře a spoluvlastníků /viz 

příloha/. V tomto případě se nejedná jenom o vodní plochu a přilehlé břehy, ale i o 

část příjezdové cesty, včetně zalesnění v této lokalitě a zastavěné plochy chatičkami 

v majetku města. Úhrnem se jedná o plochu celkem 9.483m
2
. 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a  

Místostarosta města       

 

Vyvěšeno dne : 17.12.2015 

Sejmuto dne : 


