
Čj.:   PEC/4244/2017                                                                                      

     

 U s n e s e n í    č. 5/2017    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 8.11.2017 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 20 členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 

 Plnění rozpočtu ke dni 30.9.2017 /viz příloha/ 

 Žádost o změnu investic pro Základní školu Pečky a sportovní oddíly 

 Informace starosty o investičních akcích ve městě 

 Informace o přípravě návrhu rozpočtu města na rok 2018 /viz příloha/ 

 Informace o zveřejněném záměru na prodej pozemků mezi bývalým VÚKPS a 

benzinovou čerpací stanicí 

 Informace o připravované projektové dokumentaci na rekonstrukci průtahu 

městem ul. Tř. Jana Švermy, Masarykovo nám., ul. Komenského, Pečky 

 Souhrn nejdůležitějších změn v odměňování členů ZM s účinností od 1.1.2018 

/viz příloha/ 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

 

a) Rozpočtová opatření č. 9/2017 /viz příloha/ 

b) Uzavření  "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř-čj.: 58105/2017-O25" do 

pozemku v majetku Českých drah, a.s., Praha 1, Nábř. L. Svobody 1222 - č. parc. 

554/36 - pro budoucí stavbu "Pečky-kolostav+úprava zeleně" mezi městem Pečky a 

společností České dráhy, a.s. Praha.  VBř-služebnost se zřizuje bezúplatně s ohledem 

na budoucí odkoupení pozemku. Záměrem města je tento pozemek odkoupit a 

zabudovat stojany na kola pro neúnosnou situaci, která v současné době s parkováním 

kol na nádraží panuje. Jedná se cca o plochu 90m
2
 před hlavní budovou nádraží.  

 



c) Převod pozemků - komunikací č. parc. 107/60 a 107/68, vč. infrastruktury /vodovodní 

a kanalizační řad, VO/ v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice do majetku města od 

firmy VABRA, s.r.o., se sídlem v Praze 5-Smíchov, nám. 14. října 1307/2, zastoupené 

K. Vaníčkem uzavřením smlouvy o převodu nemovitých věcí a infrastruktury. 

Pozemky /komunikace/ budou převedeny do majetku města za 1,-Kč a infrastruktura 

rovněž za 1,-Kč. Podmínkou uzavření této smlouvy je, že na převáděných pozemcích 

nebudou váznout žádná věcná břemena práva jízdy a chůze, výjma věcných břemen 

zřízených pro firmy dodávající energie.  Břemena pro jednotlivé fyzické osoby budou 

odstraněna (vymazána)  před podpisem smlouvy. Návrh na vklad u K.Ú. uhradí město 

Pečky. Po schválení této smlouvy bude provedeno ocenění, sítě /vodovod, kanalizace/ 

budou později převedeny do majetku Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky.  

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá : 

1. Radě města předkládat zastupitelstvu města architektonické studie před vlastním 

provedením stavebních investičních akce, jejichž náročnost to vyžaduje. Zpracování 

odsouhlasené architektonické studie předchází zadání projektové dokumentace.  

 

 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

 

 

Milan  P a l u s k a   

Místostarosta města       

 

 

 

Vyvěšeno dne :   09.11.2017 

Sejmuto dne : 

 

 

 

 

 

   


