
Čj.:   3222/2016                                                                                  

    

 U s n e s e n í    č. 6/2016    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 14.12.2016 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 19 členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 Rozpočtový výhled na období 2018 – 2022 /viz příloha/ 

 Informace starosty o stanovení ceny vodného a stočného v roce 2017 

 Vodné  34.47,-Kč/m
3
 bez DPH 

 Stočné   32.50,-Kč/m
3
 bez DPH 

Celkem  66.97,-Kč/m
3
 bez DPH 

 Informace o dílčím přezkoumání hospodaření roku 2016 – Město Pečky a DSO 

Pečecký region 

 Informace o probíhajících investičních akcích ve městě 

 Zateplení KS čp. 255 

 Rekonstrukce komunikace ulice Nová Velké Chvalovice 

 Garážové stání Pečecké služby, s.r.o. Pečky 

 Stezka pro pěší a cyklisty Velké Chvalovice 

 Informace o výsledku elektronické dražby /garáž/ 

 Informaci předsedy DSO Pečecký region o předloženém rozpočtu, který se bude 

schvalovat dne 16.12.2016 na shromáždění starostů DSO 

 Plán hospodářské činnosti města na rok 2017 /viz příloha/ 

 Plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2016 /viz příloha/ 

 Žádost člena ZM o úpravu OZV č. 1/2016 – Noční klid 

 

 

 

 



III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočet města na rok 2017 /viz příloha/ 

Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek bude kryt použitím prostředků 

předchozích období. 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 25.11.2016 – 14.12.2016 /viz příloha/. 

 

  Příjmy celkem    67.460.300,-Kč 

  Výdaje celkem   74.108.230,-Kč 

  Rozdíl příjmů a výdajů           -   6. 647.930,-Kč 

    Financování 

  Splátky úvěrů          3.600.000,-Kč 

  Použití prostředků předchozích let   10.247.930,-Kč  

 

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

2017 dle jejich žádostí a uzavření veřejnoprávních smluv následně: 

 Amatérský fotbalový klub IČO: 62994417  350.000,-Kč 

 Tělocvičná jednota Sokol Pečky IČO: 00664171 275.000,-Kč 

 TJ Spartak Pečky IČO: 61883751  105.000,-Kč 

 Oddíl vodní turistiky Pečky IČO: 26603331   95.000,-Kč 

 Basketbal Pečky IČO: 26559790    65.000,-Kč 

Celkem                 890.000,-Kč 

Dotace poskytnuté sportovním organizacím na činnost v roce 2017 do výše 50.000,-Kč 

jsou v kompetenci RM.    

c) Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Pečky s účinností od 

1.1.2017 /viz příloha/ 

d) A svěřuje  v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů RM Pečky pravomoc k provádění  rozpočtových 

opatření  v  následujícím rozsahu dle výše položky schválené v rozpočtu :   

 při položce do 200.000,- Kč včetně je pravomoc RM omezena změnou do  

40.000,- Kč včetně  (změna jednotlivých řádků schváleného rozpočtu nepřekročí 

40.000,- Kč za rok)    

 při položce od 200.001,- Kč do 2.000.000,- Kč včetně je pravomoc RM omezena 

změnou do 80.000,- Kč včetně  (změna jednotlivých řádků schváleného rozpočtu 

nepřekročí 80.000,- Kč za rok)    

 při položce od 2.000.001,- Kč včetně je pravomoc RM omezena změnou do 

120.000,- Kč včetně  (změna jednotlivých řádků schváleného rozpočtu nepřekročí 

120.000,- Kč za rok)   při přesunech rozpočtových prostředků :  

 mezi  výdaji - nezmění se objem výdajů schváleného  rozpočtu  

 mezi  příjmy - nezmění se objem příjmů schváleného  rozpočtu   

e) OZV č. 2/2016 – Požární řád města Pečky /viz příloha/ 

f) Odkoupení větší části pozemků - oddělené z pozemků č. parc. 514/1 a 519/2 - nově 

označené jako č. parc. 514/42 (330 m
2
) a č. parc. 519/4 (264 m

2
) - na vybudování 



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

původní schválená výměra cca 392 m
2
, navýšení na 594 m

2
 - rozdíl 202 m

2
. Pozemek 

bude odkoupen za cenu stanovenou dohodou tzn. 220,- Kč/
2
 tzn. celkem 130.680,- Kč 

(původní cena činila 86.240,- Kč). Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený 

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

g) Místní poplatek za provoz system shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2017 ve výši 500,-Kč pro poplatníky dle 

zákona o odpadech. OZV č. 2/2015 zůstává v platnosti  

h) Ceny za svoz a zneškodnění odpadu podobného komunálnímu odpadu pro 

podnikatelské subjekty pro rok 2017 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2016 : 

110l až 120l  2.800,-Kč 

240l  4.500,-Kč 

1100l            10.000,-Kč 

Ceny jsou včetně DPH 

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá : 

1. Starostovi města uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na činnost  

v roce 2017 dle žádostí sportovním organizacím /AFK Pečky, Sokol Pečky, TJ 

Spartak Pečky, Oddíl vodní turistiky, Basketbal Pečky/. Dotace bude poskytnuta po 

předložení vyúčtování za uplynulý rok. 

2. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na vybudování budoucího parkoviště  

u nádraží ČD č. parc. 514/1 a 519/2 - nově označené jako č. parc. 514/42 (330 m
2
)  

a č. parc. 519/4 (264 m
2
). Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou dohodou, tzn. 

220,-Kč/m
2
, celkem 130.680,-Kč.  

3. Tajemnici MěÚ PaedDr.C.Pajkrtové zajistit veškerou administraci spojenou s 

účinností OZV č. 2/2016 – zaslat na příslušný odbor Ministerstva vnitra ČR Praha ke 

schválení. 

4. Tajemnici MěÚ PaedDr.C.Pajkrtové prověřit možnou úpravu OZV č. 1/2016 -  

Noční klid na příslušném odboru Ministerstva vnitra ČR. 

 

 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a   

Místostarosta města       

 

Vyvěšeno dne : 15.12.2016 

Sejmuto dne : 

 

 


