Čj.: 2899/2016

U s n e s e n í č. 5/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného
dne 9.11.2016 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 17 členů Zastupitelstva města
Pečkách.
Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí :
 Plnění rozpočtu ke dni 30.9.2016 /viz příloha/
 Informaci o schválení vlajky města Pečky
 Informaci o vypracovaném textu Návrhu zadání Změny č. 02 Územního plánu
Pečky. Toto zadání bude ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona
projednáváno na dotčených orgánech státní správy.
 Informaci o průběhu výstavby “Zateplení Kulturního střediska čp. 255 Pečky”
 Informace o rekonstrukci komunikace ulice Nová, Velké Chvalovice
 Informace o získání dotace DSO Pečecký region – protipovodňová opatření
 Informace o přípravě realizace obchvatu Pečky-sever
 Informace o přípravě na rekonstrukci komunikace Tř.Jana Švermy, Pečky

III.Zastupitelstvo města schvaluje :
a) Rozpočtová opatření č. 9/2016 /viz příloha/
b) Změnu Zřizovací listiny Městské knihovny Svatopluka Čecha v Pečkách /viz příloha/
c) OZV č. 1/2016 o stanovení výjimek z dodržování nočního klidu /viz příloha/
d) Souhlas s účastí na elektronické dražbě garáže umístěné na p.č.1479 v k.ú. Pečky o
výměře 19m2.
e) Přesunutí ze Strategického plánu rozvoje města Pečky 2016 – 2026 /priorita školství,
investiční akce/ zpracování projektové dokumentace na vybudování nové školní
tělocvičny, včetně auly při Základní škole v Pečkách na rok 2017.

IV. Zastupitelstvo města ukládá :
1. Tajemnici MěÚ PaedDr.C.Pajkrtové zajistit veškerou administraci spojenou
s účinností OZV č. 1/2016 – zaslat na příslušný odbor MV ČR Praha ke schválení.
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