
Čj.:   PEC/4319/2019            

                                                                     

 U s n e s e n í    č.10/2019    

         ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 

        18.12.2019 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 19 členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 

 Představení projektu obchodního centra v Pečkách společností Pharma 5, s.r.o. 

 Zprávy z jednání FV dne 12.11.2019, 25.11.2019 

 Plnění rozpočtu ke dni 31.10.2019  

 Informace o stanovení ceny vodného a stočného od 1.1.2020 

 Informace o stanovení termínů zasedání RM a ZM v roce 2020  

 Informace o plánu investičních akcích ve městě 

 Informaci o nevýhodném postavení obcí na trhu služeb pro zajištění odpadového 

hospodářství, a o možnosti vytvoření společného družstva jako jejich zástupce, který je 

bude zastupovat nejen v obchodních jednáních s odpadářskými společnostmi a zajistí tak 

silnou vyjednávací pozici obcí na trhu s odpady, ale také bude odborným poradcem 

v oblasti legislativy a osvěty pro občany zapojených obcí. 

 Informaci o úpravně vody pro město Pečky a obec Tatce 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje:  

 

a) Rozpočet města na rok 2020 /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 

rozpočtu č. 250/2000 Sb., od 4.12.2019 – 18.12.2019 /viz příloha/ a zároveň podle 

Zákona č. 23/2017 Sb., byl zveřejněn aktuálně platný rozpočet na rok 2019 a 

očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2019. 



Celkové příjmy    100.672.000,-Kč 

Celkové výdaje    115.271.000,-Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů   - 14.599.000,-Kč 

Financování: 

Splátky úvěrů         3.600.000,-Kč 

Použití prostředků předchozích let    18.199.000,-Kč    

b) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2026 /viz příloha/. 

c) Architektonickou studii tělocvičny Základní školy Pečky. 

d) OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 

1.1.2020 /viz příloha/.  

e) OZV č. 3/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 O místním 

poplatku z ubytovací kapacity. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po 

vyhlášení /viz příloha/. 

f) Poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky, položka “Participativní rozpočet” Farnímu 

sboru Českobratrské církve evangelické, Husovo nám. 480, Pečky, IČO: 45826609 ve 

výši 100.000,-Kč na restaurování hodinového stroje na věži Jubilejního chrámu M. J. 

Husa v Pečkách a uzavření veřejnoprávní smlouvy.  

g) Uzavření Dohody o provedení práce s redaktorem měsíčníku Pečecké noviny p. Mgr. 

Blankou Kozákovou s účinností od 1.1.2020. 

h) Mimořádnou odměnu ve výši 36.000,-Kč neuvolněné místostarostce p. Mgr. Blance 

Kozákové za mimořádný úkol města, tj. redakce Pečeckých novin v období od června 

– prosince 2019. 

i) Poskytnutí návratné finanční výpomoci /bezúročné půjčky/ ve výši 810.000,-Kč pro 

TJ Sokol Pečky, Petra Bezruče 330, Pečky, IČO: 00664171 na kompletní opravu 

střechy kopule a bytu objektu sokolovny. Roční splátka 32.400,-Kč, první splátka 

30.9.2020, poslední splátka 30.9.2044 a uzavření veřejnoprávní smouvy. 

j) Rozpočtová opatření č. 13/2019 /viz příloha/. 

k) A pověřuje 1. místostarostku Bc. Ivetu Minaříkovou k jednání za účelem přípravy 

veškerých podkladů potřebných pro založení družstva, které bude zajišťovat 

spolupráci obcí v odpadovém hospodářství a bude zárukou silnější vyjednávací pozice 

města na trhu s odpady. 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá :    

1. Místostarostce Bc. Ivetě Minaříkové jednat s jednatelem TJ Sokol Pečky p. Lukášem    

    Hanzelínem ve věci zpracování přehledu financování prací rekonstruovaného objektu     

    sokolovny v Pečkách. 

2. Místostarostce Bc. Ivetě Minaříkové upravit plán zasedání ZM na rok 2020. 

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1. místostarostka města              2. místostarostka města 

Vyvěšeno dne :  19.12.2019  

Sejmuto dne : 


