
Čj.:  2619/2015                                                                            

 U s n e s e n í    č. 5/2015    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 18.11.2015 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  20   členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 Informaci starosty o ukončených a probíhajících investičních akcích ve městě, 

 Informaci starosty o Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Pečky za 

rok 2015 ze dne 10.-11.11.2015 /viz příloha/,  

 Informaci tajemnice ve věci pozastavení členství v politické straně,  

 

 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

 

a) Rozpočtová opatření č. 8/2015 /viz příloha/ 

b) Přijetí úvěru ve výši 18mil.Kč na financování akce: „ZŠ Pečky, dostavba II.etapa-kuchyně“ od 

Československé obchodní banky a.s., Radlická 333/150, Praha 5, IČO: 00001350. 

Doba čerpání úvěru:  1/2016 – 10/2016 

Splácení úvěru:  11/2016 – 10/2021 

Úroková sazba:   0,43% p.a. 

Výše technické asistence vyplacená bankou: 45.000,-Kč 

c) Změnu Zřizovací listiny Pečovatelské služby města Pečky s účinností od 1.1.2016 /viz 

příloha/. 

d) Odkoupení pozemku č. parc. 698/1 o celkové výměře 268 m
2
 v obci a k.ú. Pečky (část 

komunikace v ul. 28.října) - od pana Ing. Václava Svobody, Birmensdorf 7, Švýcarsko 

ve výši znaleckého posudku. Pozemek bude odkoupen za cenu 85.060,- Kč (tzn. 

317,39 Kč/m
2
). Veškerý právní servis a daň z převodu nemovitostí uhradí strana 

prodávající. Jedná se o pozemek – část komunikace v ulici 28.října, Pečky. 



e) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Pečky a p. Radkem 

Sahulkou, bytem Velké Chvalovice 189, část pozemku č.parc. 175/3, cca 130m
2
 /cca 

26.000,-Kč/ a manž. Petrem a Ludmilou Švandovými, bytem Velké Chvalovice 167, 

část pozemku, č.parc. 175/4, cca 56m
2
 /cca 11.200,-Kč/. Oba pozemky budou 

odkoupeny po rekonstrukci povrchu komunikace v ulici Nová ve Velkých 

Chvalovicích a po řádném zaměření skutečného stavu.  

f) Odkoupení pozemku č.parc. 1460/7, ostatní plocha, jiná plocha 36m
2
 od 

JUDr.Hedviky Hruškové, bytem Pečky 699 a MUDr.Aleny Šnajdrové, bytem 

Mariánské Lázně 599/5. Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním 

znalcem navýšenou o 10%, tzn. 36m
2
 x 29,-Kč + 10%, tzn. celkem 1.148,40,-Kč. 

Veškeré poplatky spojené s převodem nemovitosti uhradí město Pečky. Daň z převodu 

nemovitosti uhradí prodávající. 

g) Odkoupení pozemku č.parc. 1461/5 – vodní nádrž, vodní plocha 563m
2 

 a pozemku 

č.parc. 1460/20, ostatní plocha, jiná plocha od p. Miroslavy Šmejkalové, bytem 

Dobřichov 186. Pozemky budou odkoupeny za cenu stanovenou soudním znalcem 

navýšenou  o 10%, tzn., vodní plocha 563m
2
 x 50,-Kč + 10%, tzn. celkem 30.965,-Kč, 

ostatní plocha 120m
2
 x 29,-Kč + 10%, tzn., 3.828,-Kč. Veškeré poplatky spojené 

s převodem nemovitosti uhradí město Pečky. Daň z převodu nemovitosti uhradí 

prodávající. 

h) Zahájení připrav změny č. 02 Územního plánu Města Pečky na základě návrhu p. Petra 

Janovského, bytem Pečky 697 s tím, že veškeré náklady spojené se změnou uhradí 

navrhovatel /viz příloha/. 

i) Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v Zápisu z dílčího 

přezkoumání hospodaření města Pečky za rok 2015 ze dne 10.-11.11.2015 /viz 

příloha/. 

 

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá : 

 

1. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na pozemek č. parc. 698/1 o celkové 

výměře 268 m
2
 v obci a k.ú. Pečky (část komunikace v ul. 28.října) - od pana 

Ing. Václava Svobody, Birmensdorf 7, Švýcarsko ve výši znaleckého posudku.  

2. Starostovi města uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem 

Pečky a p. Radkem Sahulkou, bytem Velké Chvalovice 189, část pozemku 

č.parc. 175/3, cca 130m
2
 /cca 26.000,-Kč/ a manž. Petrem a Ludmilou 

Švandovými, bytem Velké Chvalovice 167, část pozemku, č.parc. 175/4, cca 

56m
2
 /cca 11.200,-Kč/. 

3. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na pozemek č.parc. 1460/7, ostatní 

plocha, jiná plocha 36m
2
 od JUDr.Hedviky Hruškové, bytem Pečky 699 a 

MUDr.Aleny Šnajdrové, bytem Mariánské Lázně 599/5.  



4. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na pozemek č.parc. 1461/5 – vodní 

nádrž, vodní plocha 563
m2 

 a pozemku č.parc. 1460/20, ostatní plocha, jiná 

plocha od p. Miroslavy Šmejkalové, bytem Dobřichov 186.  

5. Starostovi města uzavření úvěrové smlouvy ve výši 18mil.Kč na financování 

akce: „ZŠ Pečky, dostavba II.etapa-kuchyně“ od Československé obchodní 

banky a.s., Radlická 333/150, Praha 5, IČO: 00001350. 

 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a  

Místostarosta města       

 

Vyvěšeno dne : 19.11.2015 

Sejmuto dne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


