
Čj.:   PEC/4615/2018                                                                                      

 U s n e s e n í    č. 6/2018    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 19.12.2018 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 21 členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 

 Plnění rozpočtu ke dni 31.10.2018 /viz příloha/ 

 Informace o stanovení ceny vodného a stočného v roce 2019 

Vodné 36,50,-Kč bez DPH  tj. 41,98,-Kč s 15% DPH  

Stočné 36,50,-Kč bez DPH tj. 41,98,-Kč s 15% DPH 

Celkem 73,-Kč bez DPH tj. 83,95,-Kč s 15% DPH  

Celkový nárůst 4,51Kč/m
3
 

 Informace o dílčím přezkoumání hospodaření roku 2018 – Město Pečky a DSO   

Pečecký region 

 Informace o průběhu výběrového řízení na jednatele společnosti Pečecké služby, 

s.r.o. Pečky 

 Informaci o stanovení termínů zasedání RM a ZM v roce 2019 

 Informace o investičních akcích ve městě 

 Parkoviště u nádraží P+R u žst. Pečky 

 Rekonstrukce interiéru kulturního střediska 

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

Lobňanská 

 Revitalizace rybníku “Benešák” 

 Základní škola – studie – PD /tělocvična, aula/ 

 Revitalizace parku, část sever, zpracování studie 

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

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



 Informaci místostarostky o zamítavém stanovisku RM ve věci nabídky na 

odkoupení RD čp. 436, Pečky 
 

 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočet města na rok 2019 /viz příloha/. 

Rozpočet města 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 

rozpočtů č. 250/2000 Sb., od 4.12.2018 – 19.12.2018 /viz příloha/. 

          Celkové příjmy        94.713.500,-Kč 

          Celkové výdaje      108.828.700,-Kč 

           Rozdíl příjmů a výdajů             -14.115.200,-Kč 

           Financování: 

          Splátky úvěru                        - 3.600.000,-Kč 

            Použití prostředků předchozích let        17.715.200,-Kč 

b) Rozpočtová opatření č. 12/2018 /viz příloha/. 

c) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022 /viz příloha/. 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů RM Pečky pravomoc k provádění  rozpočtových 

opatření  v  následujícím rozsahu dle výše položky schválené v rozpočtu :   

 při položce do 200.000,- Kč včetně je pravomoc RM omezena změnou do  

40.000,- Kč včetně  (změna jednotlivých řádků schváleného rozpočtu nepřekročí 

40.000,- Kč za rok)    

 při položce od 200.001,- Kč do 2.000.000,- Kč včetně je pravomoc RM omezena 

změnou do 80.000,- Kč včetně  (změna jednotlivých řádků schváleného rozpočtu 

nepřekročí 80.000,- Kč za rok)    

 při položce od 2.000.001,- Kč včetně je pravomoc RM omezena změnou do 

120.000,- Kč včetně  (změna jednotlivých řádků schváleného rozpočtu nepřekročí 

120.000,- Kč za rok)   při přesunech rozpočtových prostředků :  

 mezi  výdaji - nezmění se objem výdajů schváleného  rozpočtu  

 mezi  příjmy - nezmění se objem příjmů schváleného  rozpočtu   

Při zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtu /dotací/ 

má právo RM Pečky změnit objem příjmů a výdajů rozpočtu města o stejnou 

částku. RM Pečky bude informovat na nejbližším zasedání ZM o provedených 

rozpočtových opatřeních města. 

e) Paní Viktorii Janáčkovou, MSc. jako dalšího oddávajícího člena zastupitelstva města. 

f) Prodej zastavěných pozemků č. parc. 1970 (o celkové výměře 166 m
2
) a č. parc. 1971 

(o celkové výměře 154 m
2
) v obci a k.ú. Pečky, ulicích Přátelství a V Horkách 

(lokalita sídliště) spoluvlastníkům těchto bytových domů následovně: 

1. p. M B., Pečky  -  id. podíl 1/12 vůči celku 

2. p. R.B., Pečky   -  id. podíl 1/12 vůči celku 

3. p. N.H., Lysá nad Labem - id. podíl 1/24 vůči celku 



4. p. J.H., Praha 9-Běchovice -  id. podíl 1/12 vůči celku 

5. p. D.H., Pečky   -  id. podíl 1/12 vůči celku 

6. SJM J, V. a M., Pečky   -  id. podíl 1/12 vůči celku 

7. p. J.a K., Ratenice  -  -  id. podíl 6/72 vůči celku 

8. SJM K., Z. a V., Pečky  - id. podíl 1/12 vůči celku 

9. SJM M, V., Žabonosy  a E. , Pečky 762- id. podíl 1/12 vůči celku 

10.Š. M., Pečky   -  id. podíl 1/24 vůči celku 

11.SJM P. M., Pečky a Eva, Vitice 1  -  id. podíl 1/12 vůči celku 

12.p.A. V.S., Pečky  -  id. podíl 1/12 vůči celku  

13.p.V. L., Mgr., Ph.D. -  id. podíl 1/12 vůči celku 

Pozemky budou odprodány za celkovou kupní cenu ve výši 24.000,-Kč  

(tzn. 75,- Kč/m
2
) + 1.000,- Kč (úhrada kolku na K.Ú.). Daň z převodu nemovitostí 

uhradí kupující. 

g) OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a schválení místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu pro rok 2019 ve výši 500,- Kč /viz příloha/.  

 

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá :  

1. Radě města najít vhodné využití pro budovu bývalého obecního úřadu ve 

Velkých Chvalovicích. 

2. Vedení města vstoupit v jednání se SŽDC, ČD ve věci možného bezúplatného 

převodu pozemku u hlavní nádražní budovy v Pečkách. 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1.místostarostka města              2. místostarostka města 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne :   20.12.2018 

Sejmuto dne : 

 

 

 


