
 U s n e s e n í  č. 4/2014    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 17. 9. 2014 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 18 členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

 

 Zprávu Finančního a Kontrolního výboru za volební období 2010 - 2014 

 Informace o probíhajících a připravovaných stavebních akcích 

 Informace starosty o termínu a konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 10.  

a 11. října 2014 a voleb do Senátu PČR 

 Studijní fond ZŠ Pečky s Pravidly podpory ze Studijního fondu ZŠ Pečky 

 Informace o připravované žádosti o dotaci v rámci DSO Pečecký region a obcí 

potoků Výrovky, Bečvárky na zpracování technické dokumentace, žádosti  

o podporu OPŽP na dodavatele výstražného informačního systému, digitálních 

povodňových plánů a lokálních varovných systémů 

  

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje: 

 

a) Rozpočtová opatření č. 5/2014 

b) Poskytnutí půjček z FRB, 2. kolo pro rok 2014 na základě výběrového řízení a při 

dodržení pravidel pro hospodaření s účelovým peněžním fondem těmto žadatelům: 

 Procházka Karel, bytem Hálkova 745, Pečky    80.000,-Kč 

/05 - zateplení obvodu pláště domu, obnova fasády/ 

 Ing. Růžičková Věra, bytem K. H. Máchy 1011, Pečky   80.000,-Kč 

/10 – výměna oken, dveří a garážových vrat/ 

 Prejsková Ivana, bytem Pod Drahou 314, Pečky    40.000,-Kč 

/02 – zřízení plynového topení/ 

 Švárová Andrea, bytem Ant. Dvořáka 938, Pečky  160.000,-Kč 

/05 – zateplení obvodu pláště domu, obnova fasády/ 

/10 – výměna oken, dveří a garážových vrat/ 



 Jindřich Luděk, bytem Nymburská 1184, Pečky    80.000,-Kč 

/05 – zateplení obvodu pláště domu, obnova fasády/ 

Celkem       440.000,-Kč 

c) Přijetí dotace ve výši 273.716,-Kč z grantu Ministerstva vnitra ČR, program prevence 

kriminality, název projektu „Pečky – Světlo bezpečí“, osvětlení cyklostezky Pečky-

Velké Chvalovice, vedené pod reg. č. 114D08200-4043. 

 Celkové předpokládané náklady  384.000,-Kč 

 Dotace MV ČR    273.716,-Kč 

 Spoluúčast města    110.284,-Kč 

d) Prodej nově zaměřeného pozemku č.parc. 338/5 o celkové výměře 31m
2
 v obci Pečky 

a k.ú. Velké Chvalovice p. Miloslavě Cézové, bytem Poříčany, ul. Na Bažantnici  

čp. 400. Pozemek bude odprodán za celkovou cenu ve výši 3.100,-Kč. Kupující dále 

uhradí vypracování geometrického plánu a poplatek spojený s převodem u K. Ú. 

v Kolíně.   

 

    

IV. Zastupitelstvo města ukládá: 

1. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na prodej nově zaměřeného pozemku 

č.parc. 338/5 o celkové výměře 31m
2
 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice mezi 

městem Pečky a p. Miloslavou Cézovou, bytem Poříčany, ul. Na Bažantnici čp. 400.  


