
Čj.:   PEC/3331/2017                                                                                      

     

 U s n e s e n í    č. 4/2017    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 6.9.2017 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  17  členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 Plnění rozpočtu ke dni 31.7.2017 /viz příloha/, 

 Plnění Strategického plánu rozvoje města na rok 2017 – první pololetí 2017 /viz 

příloha/ 

 Informace starosty o investičních akcích ve městě 

 Investiční záměr společnosti RIOCATH FARM Pečky 

 Informace tajemnice MěÚ o harmonogramu podzimních voleb do PS PČR ve 

dnech 20.10. – 21.10.2017 

 Petici proti kácení stromů v lesoparku a proti zhotovení parkoviště /viz příloha/ 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočtová opatření č. 6/2017 /viz příloha/ 

 ZM svěřuje RM pravomoc k provedení rozpočtového opatření v příjmech i 

výdajích na zajištění voleb ve výši stanovené dotace ze státního rozpočtu. 

Objem  příjmů a výdajů se zvýší o stejnou částku 

b) Zařazení financování znovuinstalace sochy T.G.Masaryka do rozpočtu roku 2018. 

c) Prodej části pozemku č. parc. 338/6 (43 m
2
) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice  

(v ul. Krátká) panu Milanu Strakovi, bytem Velké Chvalovice 31 za cenu 300,- Kč/m
2
, 

celkem 12.900,-Kč. Kupující dále uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. a FÚ 

v Kolíně, zajistí a uhradí vypracování geometrického plánu.  

d) Úpravu územního plánu města Pečky - týká se pozemků, které dle platného územního 

plánu jsou vedeny jako plochy pro bydlení (smíšené obytné), přičemž je evidentní, že 

se jedná o plochy pro výrobní služby. Nesprávnost byla založena územním plánem 



z roku 1997 a přešla i do nového územního plánu. Navrhovatel úhradí poplatek 

spojený se změnou územního plánu. 

V této věci ZM vydává opatření obecné povahy, které je součástí tohoto usnesení 

/viz příloha/. 

Parc.č.     využití dle KN              výměra 

320/1       jiná plocha,                    314 m
2
  

320/2       společný dvůr,               390 m
2 

321          manipulační plocha,      924 m
2 

329          zahrada,                         652 m
2 

 

 

 

IV. Zastupitelstvo města neschvaluje: 

e) Částečné přesunutí financování investiční akce “Rekonstrukce komunikace ulice 

Dlouhá a Křivá Velké Chvalovice do roku 2018. Neprofinancované finanční 

prostředky budou zahrnuty do rozpočtu roku 2018, jejíž výše bude známa koncem 

listopadu 2017. 

f) Poskytnutí půjčky z FRB, 2.kolo pro rok 2017 na základě výběrového řízení a při 

dodržení pravidel pro hospodaření s účelovým peněžním fondem žadateli: 

 Ivo Vokoun, bytem Svobody 976, Pečky  10-výměna oken, 

stav.otvorů 

Důvodem je nesplnění jedné z podmínek “Pravidel pro hospodaření s fondem 

FRB” /není vlastníkem uvedeného bytu/ 

 

V. Zastupitelstvo města ukládá : 

1. Předsedovi komise FRB předložit na příští zasedání ZM návrh změn Pravidel pro 

poskytnutí půjček z FRB města Pečky.  

 

 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

 

 

Milan  P a l u s k a   

Místostarosta města       

 

 

 

Vyvěšeno dne :   07.09.2017 

Sejmuto dne : 

 


