
Čj.:   PEC/2709/2018                                                                                      

 U s n e s e n í    č. 4/2018    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 13.8.2018 v 17.30 hodin v Obřadní síni Městského úřadu  

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 ke dni 30.6.2018 /viz příloha/ 

 Informaci starosty o připravované smlouvě mezi společností A+R s.r.o. Radonice, 

Počernická 257 Praha a městem Pečky 

 Informaci tajemnice o komunálních volbách dne 5. a 6.10.2018, včetně možnosti  

bezplatné inzerce 

 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 

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

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



 Informace starosty ve věci kalamitní situace smrkového porostu u rybníku 

Benešák a části smrkových stromů v místním lesoparku, kde došlo k rozsáhlému 

napadení stromů lýkožroutem smrkovým. Dle stanoviska a doporučení 

příslušných orgánů bude neprodleně zahájeno kácení a likvidace napadených 

stromů a následná sanace uvedeného prostoru 
 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočtová opatření č. 7/2018 /viz příloha/ 

b) Bezúplatný převod nemovitosti čp. 193 /kabiny, restaurace/, č.parc.345 o celkové 

výměře 151m
2
 v k.ú. Velké Chvalovice ve vlastnictví TJ Sokol Velké Chvalovice do 

majetku města Pečky. Jedná se o stavbu, včetně pozemku. K podpisu smlouvy 

předloží TJ Sokol Velké Chvalovice Zápis z valné hromady, Usnesení soudu o názvu 

TJ Sokol z.s., Stanovy TJ Sokol z.s. a veškeré úkony spojené s převodem nemovitosti 

uhradí město Pečky. 

c) Odkoupení pozemku č. parc. 1460/21 (ostatní plocha, jiná ploch) o celkové výměře  

90 m
2 

v obci a k.ú. Pečky od Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj se 

sídlem v Praze 3, Nám.W.Churchilla 1800/2. Jedná se o část břehu rybníku "Benešák". 

Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem - pro informaci v roce 

2015 činila 28,70 Kč/m
2
 (tzn. celkem cca 2.583,- Kč). Znalecký posudek nechá 

vypracovat KPÚ Praha. 

Veškeré náklady s převodem uhradí město Pečky – návrh na vklad, úhradu spojenou s 

vypracováním ZP, daň. 

d) Poskytnutí bezúročné půjčky TJ Sokol Pečky se sídlem Petra Bezruče 330 Pečky 

/finanční výpomoc z rozpočtu města/ ve výši 165.000,-Kč. Účelem půjčky je úhrada 

doplatku za zpracování PD na rekonstrukci sokolovny v Pečkách. Zároveň schvaluje 

splátkový kalendář následovně: 

- 28.2.2019  5.000,-Kč 

- 28.2.2020           10.000,-Kč 

- 28.2.2021           50.000,-Kč 

- 28.2.2022           50.000,-Kč 

- 28.2.2023           50.000,-Kč  

IV. Zastupitelstvo města ukládá :  

1. Starostovi města uzavření veřejnoprávní smouvy mezi městem Pečky a TJ 

Sokol Pečky se sídlem Petra Bezruče 330 Pečky o poskytnutí bezúročné 

půjčky. 

 

Milan   U r b a n 

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a   

Místostarosta města       

 

Vyvěšeno dne :   14.08.2018 

Sejmuto dne : 


