
Čj.: 598/2016                                                                            

 U s n e s e n í    č. 1/2016    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 2.3.2016 v 17.00 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    20    členů Zastupitelstva 

města Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 Představení projektu společnosti RIOCATH Praha – přestavba bývalého 

kongresového sálu VÚKPS, včetně potřebného zázemí  

 Informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích ve městě 

 Podání žádostí o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, IROP, OPŽP 

 Čerpání rozpočtu města k 31.12.2015 /viz příloha/ 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Doplňující volbu předsedy Finančního výboru p. Ing. Petra Zedníka, bytem Hellichova 

676, 28911 Pečky. 

b) Rozpočtová opatření č. 1/2016 /viz příloha/ 

c) Poskytnutí půjček z FRB, I.kolo pro rok 2016 na základě výběrového řízení těmto 

uchazečům: 

 Ing.Zdenka Zavřelová, bytem Sokolská 391, Pečky /pro čp.104 ul.Barákova/ 

      90.000,-Kč 

/06 vybudování koupelny, 07 výměna rozvodů vody, 10 výměna dveří, oken, 

gar.vrat/ 

 

 Hana Vajskébrová, bytem  Svobody 976 /pro čp. 127 ul.Jungmannova/ 

      65.000,-Kč 

/07 výměna rozvodů vody, 08 reko.rozvodů elektřiny, 10 výměna 

oken,dveří,gar.vrat/ 

 



d) Bezúplatný převod majetku z Dobrovolného svazku obcí Pečecký region do majetku 

Města Pečky. Jedná se o 3ks  autobusových zastávek, včetně jejich podloží, 

autobusové nádraží, odvodnění autobusového nádraží, mobiliář a odjezdový panel 

v celkové pořizovací hodnotě ve výši 13.483.507,- Kč (zůstatková hodnota 

k 29.2.2016 činí 11.727.559,-Kč). Výše uvedené stavby a mobiliáře byly pořízeny  

s podporou (dotace) ROP Střední Čechy - projekt č. CZ.1.15./1.2.00/20.00555 v rámci 

DSO Pečecký region. 

e) Prodej nově zaměřeného pozemku č. parc. 2264/45 (odděleno z č.parc. 2264/1) o 

celkové výměře 29 m
2
 (v prodloužené ul. Nymburská) manželům MVDr. Milanovi a 

MVDr. Tereze Holých, bytem Pečky, tř. 5. května čp. 431. Pozemek bude odprodán za 

cenu 850,- Kč/m
2
 tzn. celkem 24.650,- Kč. Kupující dále uhradí vypracování 

geometrického plánu a poplatek spojený s převodem u K.Ú. v Kolíně.   

f) Odkoupení částí pozemků č. parc. 514/1 a 519/2 (celkem cca 392m
2
) - na vybudování 

budoucího parkoviště u nádraží ČD - od firmy ZZN Polabí, a.s. se sídlem v Kolíně. 

Obě části pozemků budou odkoupeny za cenu stanovenou dohodou tzn. 220,- Kč/m
2
, 

která vychází z ceny znalecké (celkem cca 86.240,- Kč).  Město Pečky se dále 

zavazuje, že na nově vzniklé hranici pozemku vybuduje nové oplocení ze štípaného 

KB bloku do výšky 2m. Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s 

převodem u K.Ú. v Kolíně a zajistí vypracování geometrického plánu.  

g) Bezúplatný převod pozemku č. parc. 345 o celkové výměře 151 m
2
 v obci Pečky a k.ú. 

Velké Chvalovice pro TJ Sokol Velké Chvalovice, zastoupený předsedou panem 

Pavlem Ratajem se sídlem ve Velkých Chvalovicích čp. 193. Převádějící zajistí 

sepsání smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti. Poplatek spojený s převodem u 

K.N. uhradí strana nabývající.  

h) Bezúplatný převod pozemku č. parc. 1404 o celkové výměře 145 m
2
 v obci a k.ú. 

Pečky - panu  St. Kyjovskému bytem v Pečkách, tř. 5. května 169. Převádějící zajistí 

sepsání smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti. Poplatek spojený s převodem u 

K.N. uhradí strana nabývající.  

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá : 

 

1. Vedoucí ek.správního odboru M.Bahníkové připravit smlouvy se žadateli o půjčku 

z FRB, I.kolo 2016. Pověřuje starostu města k podpisu smluv. 

2. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na pozemek č. parc. 2264/45 (odděleno 

z č.parc. 2264/1) o celkové výměře 29 m
2
 mezi městem Pečky a manž. MVDr. 

Milanem a MVDr. Terezou Holých, bytem Pečky, tř. 5. května čp. 431. 

3. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na část pozemků č. parc. 514/1 a 519/2 

(celkem cca 392 m
2
) mezi městem Pečky a ZZN Polabí, a.s., Kolín na vybudování 

budoucího parkoviště u nádraží ČD 

4. Místostarostovi města uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

z Dobrovolného svazku obcí Pečecký region do majetku Města Pečky. Jedná se o 3ks  

autobusových zastávek, včetně jejich podloží, autobusové nádraží, odvodnění 



autobusového nádraží, mobiliář a odjezdový panel v celkové pořizovací hodnotě ve 

výši 13.483.507,- Kč.  

5. Starostovi města uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. parc. 345 o 

celkové výměře 151 m
2
 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice pro TJ Sokol Velké 

Chvalovice, zastoupený předsedou panem Pavlem Ratajem se sídlem ve Velkých 

Chvalovicích čp. 193.  

6. Starostovi města uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. parc. 1404 o 

celkové výměře 145 m
2
 v obci a k.ú. Pečky - panu  St. Kyjovskému bytem v Pečkách, 

tř. 5. května 169.  

 

 

 

 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a  

Místostarosta města       

 

Vyvěšeno dne : 3.3.2016 

Sejmuto dne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


