
Čj.:   PEC/3368/2018                                                                                      

 U s n e s e n í    č. 5/2018    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 19.9.2018 v 17.30 hodin v Kulturním středisku  Pečky.  
Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení : 

Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

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  15   členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 

 Plnění rozpočtu ke dni 31.7.2018 /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 

 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 

 Revitalizace parku, část sever, zpracování studie 

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

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

 Plnění Strategického plánu rozvoje města  Pečky 2016 – 2026 /viz příloha/ 

 Informace tajemnice o harmonogramu voleb do zastupitelstev obcí dne 5. – 

6.10.2018 

 Zpráva Kontrolního a Finančního výboru za uplynulé volební období 
 

 

 



III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočtová opatření č. 9/2018 /viz příloha/ 

b) Prominutí poslední splátky půjčky ve výši 53.000,-Kč TJ Spartaku Pečky, z.s.,  

IČO: 61883751 z návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Pečky. Prominutá 

splátka bude využita na modernizaci topení v rekreační chatě oddílu Zimních turistů. 

c) Navýšení dotace AFK Pečky o 20.000,-Kč formou dotace a uzavření Dodatku k 

Veřejnoprávní smlouvě. Poskytnutý příspěvek v této výši bude použit k nákupu 

nových dresů pro A mužstvo dospělých. Dresy budou označeny symbolikou města 

Pečky. 

d) Poskytnutí půjček z FRB, II.kolo pro rok 2018 na základě výběrového řízení těmto 

uchazečům: 

 J.T., bytem Tř.Jana Švermy 884, Pečky 

/02 zřízení topení/      100.000,-Kč 

  J.H., bytem Ant.Dvořáka 808,  Pečky 

/02 zřízení topení/         80.000,-Kč 

e) Uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky mezi 

městem Pečky a Oddílem vodní turistiky Pečky, z.s., IČO: 2660331. Předmětem 

dodatku je částečné čerpání finančních prostředků cca ve výši 45.000,-Kč z již 

poskytnuté dotace na investiční činnost /kanalizační přípojka/.  

f) Příslib k poskytnutí finančních prostředků TJ Sokolu Pečky formou dotace z vlastního 

rozpočtu města na částečné spolufinancování investiční akce z dotace MŠMT 

“Energeticky úsporná opatření objektu sokolovny čp. 330 Pečky ve výši minimálně 

1/3 spoluúčasti žadatele o dotaci”.  

Poskytnutí dotace je podmíněno následujícími body: 

a. Žadatel bude úspěšný při podání žádosti o dotaci 

b. Dva zástupci města budou členy výběrové komise na dodavatele stavby 

c. Po dobu udržitelnosti tohoto projektu /10let/ nedojde ke změně vlastnictví, 

vyjma přednostní nabídky městu Pečky. 

d. TJ Sokol Pečky se zavazuje poskytnout využití prostor sokolovny ZŠ Pečky, 

sportovním oddílům, zájmovým spolkům a dalším zájemcům pro kulturní a 

společenské využití.  

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá :  

1. Vedoucí ek.správního odboru M.Bahníkové připravit smlouvy se žadateli o 

půjčku z FRB, II.kolo 2018. Pověřuje starostu města k podpisu smluv. 

Milan   U r b a n 

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a   

Místostarosta města       

 

Vyvěšeno dne :   20.09.2018 

Sejmuto dne : 


