Čj.: 2190/2016

U s n e s e n í č. 4/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného
dne 31.8.2016 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 16 členů Zastupitelstva města
Pečkách.
Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí :
 Plnění rozpočtu ke dni 30.6.2016 /viz příloha/
 Prezentaci projektu společnosti RIOCATH Praha, přestavba bývalého
kongresového sálu VÚKPS a potřebného zázemí
 Informace starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích ve městě
 Informace o průběhu výstavby akce „Kuchyň – ZŠ Pečky“
 Informace o přípravě realizace obchvatu Pečky-sever
 Informace o konání podzimních krajských voleb 2016

III.Zastupitelstvo města schvaluje :
a) 7 člena Rady města Pečky p. Zdeňka Fejfara, bytem Chvalovická 982, Pečky
podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů
b) Rozpočtová opatření č. 7/2016 /viz příloha/
c) Poskytnutí půjček z FRB, 2.kolo pro rok 2016 na základě výběrového řízení a při
dodržení pravidel pro hospodaření s účelovým peněžním fondem těmto žadatelům:
 Ing. Sůva Milan, bytem Tahiti 848, Pečky
40.000,-Kč
/02 zřízení plyn. nebo elektr.topení/
d) Strategický plán rozvoje města Pečky 2016 – 2026 /viz příloha/
e) Změnu Zřizovací listiny Základní školy v Pečkách, Tř. Jana Švermy 342, Pečky
s účinností od 1.9.2016 /viz příloha/

IV. Zastupitelstvo města ukládá :
1. Vedoucí ek.správního odboru M.Bahníkové připravit smlouvy se žadateli o půjčku
z FRB, II.kolo 2016. Pověřuje starostu města k podpisu smluv.
2. Vedení města pravidelně předkládat /2 x ročně/ vždy v termínu do 30.6. a 31.12.
plnění Strategického plánu rozvoje města Pečky 2016 – 2026.
3. Vedení města zapracovat do Strategického plánu rozvoje města Pečky 2016 – 2026
následující změnu:
 Přesunutí termínu aktivity I.2.2.11 realizace urbanisticko-architektonické
soutěže revitalizace náměstí z roku 2018 na rok 2017
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