Čj. : 1366/2013

Usnesení

č. 4/2013

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného
dne 19.06.2013 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 15 členů Zastupitelstva města
Pečkách.
Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
 Informaci krizového štábu protipovodňové komise o průběhu povodní v Pečkách
a odstraňování následných popovodňových škod
 Informaci o průběhu plánování KPSS na pečecku
 Informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích v našem městě
III.Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Poskytnutí peněžitého daru ve výši 100.000,-Kč Římskokatolické farnosti Pečky, Tř.
Jana Švermy 50 na rekonstrukci interiéru kostela sv. Václava v Pečkách při příležitosti
100. výročí založení.
b) Uzavření Dodatku č. 1 mezi Městem Pečky a Obcí Ratenice ke Smlouvě o navýšení
příspěvku v částce 80.000,-Kč na realizaci projektu „Výstavba cyklostezky RatenicePečky“.
c) Rozpočtová opatření č. 6/ 2013.
d) Doplnění Pravidel pro hospodaření s účelovým peněžním fondem „Fond rozvoje
bydlení“ na území města Pečky v souvislosti s povodněmi, jež postihly naše město .
e) Odkoupení pozemků v ulici Prokopa Holého, Pečky ve výši znalecké ceny a to:
 č. parc. 306/32 (128 m2) - od p. Jiřího Horáčka, Hálkova 969, Pečky za celkovou
kupní cenu ve výši 12.160,- Kč(tzn. 95,- Kč/m2)
 č. parc. 306/35 (100 m2) - od spoluvlastníků Ing. Ivany Fedyszynové, Křivoklátská
527, Praha 18-Letňany, Mgr. Ivana Škarvadové, Teplická 283/14, Střížkov,
Praha 9 a p. Aleny Vašíčkové, Oblouková 206, Tatce za celkovou kupní cenu ve
výši 9.500,- Kč. Poplatky spojené s převodem nemovitostí uhradí město.

Odkoupením těchto pozemků je podmíněno vydání stavebního povolení na
rekonstrukci části ulice Prokopa Holého v Pečkách.
f) Prodej nově zaměřených pozemků v k.ú. Pečky, č. parc. 1449/232 (2 m2) a č. parc.
1449/234 (19 m2) v obci a k.ú. Pečky - manželům Milošovi a Vladislavě
Kratochvílovým bytem Pečky, K.H. Máchy 1001 za celkovou kupní cenu ve výši
6.300,- Kč (tzn. 300,- Kč/m2). Kupující uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú.
v Kolíně.

IV. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Kontrolnímu výboru prověřit plnění Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu mimo režim zákona za I. pololetí 2013 u odboru správy
majetku města a BH a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Termín
– říjnové zasedání ZM 30. 10. 2013.
2. Starostovi města uzavření darovací smlouvy mezi Městem Pečky
a Římskokatolickou farností, Pečky, Tř. J. Švermy 50 na rekonstrukci interiéru
kostela sv.Václava v Pečkách.
3. Starostovi města uzavření Dodatku č. 1 mezi Městem Pečky a Obcí Ratenice
ke Smlouvě o navýšení příspěvku v částce 80.000,-Kč na realizaci projektu
„Výstavba cyklostezky Ratenice-Pečky“.
4. Starostovi města uzavření kupní smlouvy mezi Městem Pečky a vlastníky
pozemků v ulici Prokopa Holého, Pečky ve výši znalecké ceny /č.parc. 306/32,
306/35/.
5. Starostovi města uzavření smlouvy o prodeji pozemků v k.ú. Pečky mezi
Městem Pečky a manželi Kratochvílovými, bytem K.H.Máchy 1001, Pečky.

