
Čj.:   PEC/4676/2017                                                                                      

     

 U s n e s e n í    č. 6/2017    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 13.12.2017 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 18 členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 

 Plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2017 /viz příloha/ 

 Plán hospodářské činnosti města na rok 2018 /viz příloha/ 

 Informace o stanovení ceny vodného a stočného v roce 2018 

Vodné  35,48Kč/m
3 

bez DPH    s 15% DPH 40,80Kč/m
3
 

Stočné 33,60Kč/m
3
 bez DPH   s 15% DPH 38,64Kč/m

3
 

Celkem 69,08Kč/m
3
 bez DPH   s 15% DPH 79,44Kč/m

3 

Celkový nárůst 2.16,-Kč/m
3      

 Informace o dílčím přezkoumání hospodaření roku 2017 – Město Pečky a DSO 

Pečecký region 

 Informace o připravované PD na rekonstrukci průtahu městem ul.Tř.Jana Švermy, 

Masarykovo nám., J.A.Komenského, Pečky 

 Informace o průběhu výběrového řízení na ředitele/ku Kulturního střediska Pečky 

 Informaci o stanovení termínů zasedání RM a ZM v roce 2018 

 Informace o probíhajících investičních akcích ve městě 

 Parkoviště u nádraží P + R u žst. Pečky 

 Zateplení pavilonu “B” MŠ Mašinka Pečky 

 Socha T.G.Masaryka 

 Rekonstrukce interiéru kulturního střediska 

 Bezbariérové úpravy základní školy, rekonstrukce kuchyňky a poradenské 

místnosti 
 

 



 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočet města na rok 2018 /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 23.11.2017 – 13.12.2017 /viz příloha/ 

Celkové příjmy     80.780.000,-Kč 

Celkové výdaje     94.200.000,-Kč 

           Rozdíl příjmů a výdajů           -  13.420.000,-Kč 

           Financování: 

Splátky úvěru        3.600.000,-Kč 

Použití prostředků předchozích let   17.020.000,-Kč 

b) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2022 /viz příloha/ 

c) Nové znění Pravidel pro hospodaření s účelovým peněžním fondem  “Fond rozvoje 

bydlení” na území města Pečky s účinností od 1.1.2018 /viz příloha/ 

d) Úpravu Zřizovací listiny příspěvkové organizace “Kulturní středisko města Pečky” 

/viz příloha/ 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozšíření pravomoci RM Pečky k provádění  

rozpočtových opatření, kterými kterými dojde k rozpočtovému zapojení účelově 

přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (dotací poskytnutých pro 

příspěvkové organizace města, dotace na činnost JPO II., dotace poskytnuté ÚP, 

dotace na volby), objem příjmů a výdajů se zvýší o stejnou částku. Pravomoci 

schválené dne 15.12.2016 jinak zůstávají v platnosti.   /viz příloha/ 

f) Prodej nově zaměřených pozemků v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice za cenu 

stanovenou soudním znalcem následovně: 

 pozemek č. parc. 151/7 (7 m
2
) - Ing. P. Drškovi, bytem Velké Chvalovice čp.      

     185 - celková cena činí 1.263,- Kč (cena za 1m
2
 = 180,49 Kč) 

 pozemek č. parc. 151/5 (38 m
2
) - p.V. Drškovi, bytem Velké Chvalovice čp.  

     184 - celková cena činí 6.859,- Kč  (cena za 1m
2
 = 180,49 Kč) 

Kupující dále uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú.v Kolíně a zajistí a uhradí 

vypracování geometrického plánu, rovněž uhradí daň z převodu nemovitosti. Jedná se 

o narovnání  majetko-právních vztahů. 

 

 

IV. Zastupitelstvo města neschvaluje : 

g) V souladu s nařízením vlády č. 318/2017 navýšení měsíční odměny neuvolněným 

členům zastupitelstva města Pečky s účinností od 1.1.2018. Výše měsíčních odměn 

neuvolněným členům ZM zůstává ve stejné výši jako v roce 2017. /viz příloha/ 

h) OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systemu shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.  V platnosti zůstává 

OZV č. 2/2015 schválená ZM na svém zasedání dne 16.12.2015. /viz příloha/ 

 



 

 

 

V. Zastupitelstvo města ukládá :  

1. Starostovi města uzavření kupní smlouvy mezi městem Pečky a Ing.Pavlem Drškou, 

bytem Velké Chvalovice čp. 185 na pozemek č.parc. 151/7 V.Chvalovice. 

2. Starostovi města uzavření kupní smlouvy mezi městem Pečky a Václavem Drškou, 

bytem Velké Chvalovice čp. 184 na pozemek č.parc. 151/5 V.Chvalovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

 

 

Milan  P a l u s k a   

Místostarosta města       

 

 

 

Vyvěšeno dne :   14.12.2017 

Sejmuto dne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


