
Čj.:   1179/2016                                                                            

 U s n e s e n í    č. 2/2016    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 4.5.2016 v 17.00 hodin v Obřadní síni MěÚ 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   16    členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 Informaci starosty o připravovaném investičním záměru společnosti RIOCATH 

Praha – přestavba bývalého kongresového sálu VÚKPS, včetně potřebného 

zázemí  

 Informaci starosty o podání žádostí o dotaci z OPŽP, MS+14 – zateplení KS 

Pečky čp. 255 

 Informace starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích ve městě 

 Informace o výsledku podaných žádostí o dotaci z fondů Středočeského kraje 

 Čerpání rozpočtu města k 31.3.2016 /viz příloha/ 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočtová opatření č. 3/2016 /viz příloha/ 

b)  

 Poskytnutí návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčky)  TJ Spartaku Pečky 

z.s.,  IČO: 61883751 zastoupeného předsedou Martinem Vaníčkem, bytem 

Jeronýmova 1043 ve výši 161.000,-Kč na úhradu soudních poplatků, týkajících 

se soudního pravomocného rozsudku VS v Praze čj. 3Co41/2014-206 ve 

spojení s rozsudkem KS v Praze čj. 36C203-145. Návratná finanční výpomoc 

bude splacena na účet města Pečky ve 3 splátkách, vždy v prosinci daného 

kalendářního roku /54.000,-Kč/12/2016,  54.000,-Kč/12/2017, 53.000,-

Kč/12/2018.  

 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pečky a TJ Spartak Pečky z.s.,  

IČO: 61883751 o poskytnutí návratné finanční výpomoci. 

 



 

c) Návrh oficiální vlajky města Pečky zpracovaný Mgr.Janem Tejkalem-heraldikem a 

v souvislosti s doporučením PhDr.Karla Müllera, člena podvýboru pro heraldiku a 

vexilologii. Vlajku tvoří 5 svislých pruhů, žlutý, bílý, červený, bílý a modrý v poměru 

9:4:4:4:9, ve žlutém pruhu bílá, černě zabalená homole cukru, v modrém pruhu žlutý 

pšeničný klas, poměr šířky k délce je 2:3 

d) Odkoupení pozemku č. parc. 19/1 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice o celkové 

výměře 111 m
2
 – část komunikace v ul. Ke Hřišti - od pana Josefa Jeřábka, bytem 

Velké Chvalovice čp. 182. Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním 

znalcem, které k 1. 3. 2016 činí celkem 20.260,- Kč (tzn. 182,50 Kč/m
2
).Město Pečky 

jako kupující zajistí sepsání kupní smlouvy, uhradí poplatek spojený s převodem u 

K.Ú. v Kolíně. Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí. 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá : 

1. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na pozemek č. parc. č. parc. 19/1 v obci 

Pečky a k.ú. Velké Chvalovice o celkové výměře 111 m
2
 – část komunikace v ul. Ke 

Hřišti - od pana Josefa Jeřábka, bytem Velké Chvalovice čp. 182.  

2. Starostovi města uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci ve výši 161.000,-Kč mezi městem Pečky a TJ Spartak Pečky z.s., 

zastoupený předsedou Martinem Vaníčkem, bytem Jeronýmova 1043, Pečky na 

úhradu soudních poplatků týkajících se soudního pravomocného rozsudku VS v Praze 

čj. 3Co41/2014-206 ve spojení s rozsudkem KS v Praze čj. 36C203-145. Uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy je podmíněno předložením dokladu prostřednictvím TJ 

Spartaku Pečky z.s. o úhradě finanční částky uvedené v rozsudku VS Praha jako 

zadostiučinění pozůstalé rodině uvedené v rozsudku výše uvedeného soudu. Zároveň 

předložením smlouvy mezi TJ Spartak Pečky z.s. a Zimní turisti Pečky z.s. o 

vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s poskytnutím návratné finanční 

výpomoci.  

3. Vedoucí Ekonomicko-správního odboru M.Bahníkové doplnit do schváleného 

rozpočtového opatření č. 3/2016 následující: 

a. Do výdajové položky – návratná finanční výpomoc pro TJ Spartak Pečky z.s. 

ve výši 161.000,-Kč      

b. Do příjmové položky – splátka finanční výpomoci od TJ Spartak Pečky z.s. ve 

výši 54.000,-Kč  

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a  

Místostarosta města       

 

Vyvěšeno dne : 5.5.2016 

Sejmuto dne : 


