
Čj.:   PEC/1448/2019                                                                                      

 U s n e s e n í    č.3/2019    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 17.4.2019 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  19   členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 

 Prezentace studií AFK Pečky, Základní školy Pečky /tělocvična, aula/ 

 Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 27.2.2019 a 27.3.2019 /viz příloha/ 

 Informace o financování rekonstrukce Sokolovny v Pečkách 

 Zpráva Kontrolního výboru ze dne 15.4.2019 /viz příloha/ 

 Informace Strategického plánu ke dni 31.3.2019 

 Představení jednatele Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky p. Ing. Adama Branta 

 Informace o rekonstrukci komunikace II/329 Pečky – průtah městem, Tř. Jana Švermy 

 Informace o rekonstrukci interiéru Kulturního střediska Pečky – topení,    

     elektroinstalace v přízemí a sociální zařízení 

 Informace o rekonstrukci komunikace ulice Jiřího z Poděbrad, Pečky 

 Informace o výstavbě samostatného parkovacího system P+R v Pečkách 

 Termíny zasedání ZM ve druhém pololetí 2019: 22.5.2019 /Sokolovna/,19.6.2019, 

18.9.2019, 13.11.2019, 18.12.2019 

 Soubor otázek ve věci investičního záměru společnosti RIOCATH 

 
 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

 

a) Jednací řád výborů Zastupitelstva města Pečky /viz příloha/. 

b) Úpravu Pravidel pro hospodaření s účelovým peněžním fondem “FRB” na území 

města Peček a Velkých Chvalovic. Pravidla jsou rozšířena o možnou spoluúčast v 

rámci dotačních titulů z oblasti stavby a rekonstrukce /viz příloha/. 

 

 

 

 



c) Odkoupení pozemků u hlavní nádražní budovy v Pečkách, které jsou v majetku ČD, 

a.s. Praha 1 -  č. parc. 1024 (36 m
2
), č. parc. 554/36 (464 m

2
), č. parc. 554/37 (35m

2
), 

č. parc. 554/65 (440m
2
) a č. parc. 554/66 (13 m

2
) vše v obci a k.ú. Pečky za celkovou 

kupní cenu ve výši 310.000,-Kč (za všechny pozemky - 988 m
2
). 

Veškeré náklady spojené s převodem uhradí město.  

d) Podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka 

Benešák“. Podání dotace bude předcházet dopracování projektové dokumentace 

firmou Land05, kterou zastupuje Ing. Martina Forejtová tak, aby vyhovovala 

podmínkám poskytovatele dotace. 

e) A pověřuje RM a jednatele TJ Sokol Pečky p. Hanzelína připravit návrh odpovídající 

zajištění dofinancování projektu stavby “Energeticky úsporná opatření objektu 

sokolovny čp. 330, Pečky”. Návrh bude předložen na zasedání ZM dne 22.5.2019. 

f) Závazné informace uvedené v zaslaném vyplněném dotazníku “Dotazník pro 

vyhodnocení nároků na Skupinový vodovod Kolín…” které budou sloužit zpracovateli 

“Aktualizace analýzy vodárenských poměrů ve vybraných oblastech /č. 1 a č. 2/ 

okresu Kolín” jako hlavní podklad pro posouzení stávajícího Skupinového vodovodu 

Kolín a následnému návrhu nutných technických opatření pro zajištění zabezpečenosti 

dodávek pitné vody v budoucnu.   

 

 

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá :     

1. Finančnímu výboru opravit všechny zápisy z jednání FV tak, aby byly v souladu se 

Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1.místostarostka města              2. místostarostka města 

 

 

 

Vyvěšeno dne :  18.04.2019  

Sejmuto dne : 

 

 

 


