
Čj.:   PEC/2253/2018                                                                                     

            

           

 U s n e s e n í    č. 3/2018    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 20.6.2018 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 ke dni 31.5.2018 /viz příloha/ 

 Informace starosty o 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 

 Komunikace ulice Sportovní, část ulice J. z Poděbrad a část ulice 

Lobňanská 

 Komunikace ulice Dlouhá a Křivá, Velké Chvalovice 

 Odvodnění komunikace ul. Klicperova, Pečky 

 Chodník ulice Hálkova, Pečky 

 Revitalizace rybníku “Benešák” 

 Základní škola – studie – PD /tělocvična, aula/ 

 Veřejné osvětlení a rozhlas v lokalitě Husovo nám. + přilehlé ulice 

 Rekonstrukce Domu služeb, zřízení ordinace praktického lékaře 

 Revitalizace parku, část sever, zpracování studie 

 Rekonstrukce bývalého OÚ ve V.Chvalovicích 



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

Švermy, Masarykovo nám., J.A.Komenského, Pečky 
 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočtová opatření č. 5/2018 /viz příloha/ 

b) Prodej  pozemků č. parc. 849 (227 m
2
)-zeleň ost. plocha a nově zaměřený  pozemek č. 

parc. 848/2 (32 m
2
)-zast. plocha a nádvoří - oba v obci a k.ú. Pečky panu L. Rynešovi 

bytem Praha 4-Krč, Pod Vrstevnicí 1529/18. Pozemky budou odprodány za cenu 200,- 

Kč/m
2 

tzn. celkem 259 m
2
 = 51.800,- Kč. Kupující dále uhradí poplatek spojený s 

převodem u K.Ú.v Kolíně, geometrický plán a daň z převodu nemovitostí.  

c) Bezúplatný převod pozemku - č. parc. 107/44 /709m
2
/v obci Pečky a k.ú. Velké 

Chvalovic, včetně vybudované komunikace a infrastruktury - od fy. Prague EXPORT, 

s.r.o., se sídlem v Praze 10-Hostivaři zastoupená paní Elenou Klochanovou. 

Podmínkou uzavření této smlouvy je, že na převáděném pozemku nebudou váznout 

žádná věcná břemena, zástavní práva ani jiné vady či závazky. Návrh na vklad u K.Ú. 

uhradí Město Pečky. 

d) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř" číslo 55727/2018-O25 (TS-VB 

2018/0001 PHA) - část pozemku č. parc. 554/1 (výměra 24 m
2
 - spojovací chodník 

parkovací terminál) v obci a k.ú. Pečky - s firmou České dráhy, a.s. se sídlem v Praze 

1, nábř. L. Svobody 1222. Cena za zřízení VBř. činí celkem 10.000,- Kč+ DPH. 

Smlouva bude uzavřena až po získání dotace na stavbu „Výstavba samostatného 

parkovacího systému P+R“.  

 

 

IV. Zastupitelstvo města neschvaluje: 

e) Navýšení měsíční odměny neuvolněným členům ZM. Stávající výše měsíčních 

odměn, která byla schválena v roce 2017, usnesení č. 6/2017, čj. PEC/4676/2017 ze 

dne 13.12.2017 zůstává v platnosti /viz příloha/. 

 

 

V. Zastupitelstvo města ukládá :  

 

Milan   U r b a n 

Starosta města 

 

 

Milan  P a l u s k a   

Místostarosta města       

 

 

Vyvěšeno dne :   21.06.2018 

Sejmuto dne : 


