
Čj.:   PEC/ 2418/2017                                                                              

     

 U s n e s e n í    č. 3/2017    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 21.6.2017 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  16  členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 

 Plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2017 /viz příloha/ 

 Zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Pečky za I.pololetí 2017 

 Informace starosty o investičních akcích ve městě 

 Informace tajemnice MěÚ o harmonogramu podzimních voleb do PS PČR ve 

dnech 20.10. – 21.10.2017 

 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočtová opatření č. 4/2017 /viz příloha/ 

b) Účetní závěrku města Pečky sestavenou ke dni 31.12.2016 /viz příloha/ 

c) Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

pro rok 2017 na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek na investiční  akci “Stezka 

pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky” – ISPROFOND 5218510049 ve 

výši 1.040.000,-Kč 

d) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Pečky a KSÚS, Zborovská 11, 

Praha 5 o zřízení služebnosti inženýrské sítě do pozemků č. parc. 171/4,175/1 a 172/4 

v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice, akce „Velké Chvalovice-veřejný rozhlas“, které 

jsou v majetku Středočeského kraje. Jedná se o uložení sítě veřejného rozhlasu ve 

Velkých Chvalovicích do pozemků v majetku KSÚS formou podvrtu, protlaku  

a uložením do zeleného pásu. VBř. je zpoplatněno celkovou částkou 2.100,-Kč /bez 

DPH/, která bude uhrazena na základě zálohové faktury 

 



e) Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem Pečky a TJ Sokol 

Pečky, Petra Bezruče 330. Předmětem dodatku je souhlas s použitím dotace na 

financování spoluúčasti k dotaci ze Středočeského kraje – Fond sportu, volného času a 

primární prevence – pořízení nafukovací žíněnky Airtrack. Předpokládaná výše 

spoluúčasti je cca 23.000,-Kč 

f) Plán odpadového hospodářství města Pečky pro období let 2017-2021  

g) Finanční dar ve výši 30.000,-Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, 

Husovo nám., Pečky, IČO: 45826609 na rekonstrukci otopného systému na faře  

v Pečkách 

 

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá : 

1. Ekonomicko správnímu odboru M.Bahníkové doplnit do rozpočtového opatření  

č. 4/2017 ve výdajových položkách poskytnutý finanční dar ve výši 30.000,-Kč 

Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Pečky. 

 

 

 

 

 

 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

 

 

Milan  P a l u s k a   

Místostarosta města       

 

 

 

Vyvěšeno dne : 22.06.2017 

Sejmuto dne : 

 

 

 

 

 


