
Čj.:   PEC/818/2017                                                                              

     

 U s n e s e n í    č. 1/2017    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 1.3.2017 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 Strategického plánu rozvoje města Pečky 2016 – 2026 

 Informace o udělení vlajky našeho města předsedou PS PČR 

 Informace o investičních akcích ve městě 

 Zpráva předsedy Kontrolního výboru a Finančního výboru  

 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Poskytnutí půjček z FRB, I.kolo pro rok 2017 na základě výběrového řízení těmto 

uchazečům: 

 Lucie Havelková, bytem Jiřího z Poděbrad 703, Pečky    80.000,-Kč 

/05 – obnova fasády, 10 - výměna dveří/ 

 Marek Vondráček, bytem Svobody 978, Pečky              120.000,-Kč 

/06 – vybudování WC, koupelny nebo sprch.koutu v bytě, 10 – výměna oken/ 

 Jaroslava Tomanová, bytem Tř.Jana Švermy 884, Pečky   55.000,-Kč 

/10 – výměna oken/ 

 Vladimíra Zemánková, bytem V Horkách 957, Pečky   80.000,-Kč 

/10 – výměna oken, dveří/ 

Poskytnutí půjček se řídí “Pravidly pro hospodaření s účelovým peněžním fondem 

FRB” /schválením ZM-usnesením č. 4/2013 ze dne 19.6.2013/ a § 5 odst. 1 písm. d/ a 

§ 5 odst. 2/ Zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. 

b) OZV č. 1/2017 – zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství /viz příloha/. 

c) Rozpočtové opatření č. 1/2017, včetně změn označení rozp. skladby /viz příloha/. 



d) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pečky se sídlem Masarykovo nám. 78, 

28911 Pečky a městem Sadská se sídlem Palackého nám. 1, 28912 Sadská k 

zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii /odchyt a transport 

toulavých zvířat /viz příloha/. 

e) Uznání dluhu a Dohodu o splátkách mezi městem Pečky /věřitel/ a p. K.V. bytem 

Pečky 218 /dlužník/ /viz příloha/. 

f) Odkoupení pozemku č. parc. 1468/21 o celkové výměře 10.018 m
2
 v obci a k.ú. Pečky 

od spoluvlastníků Ing. Evžena Kozáka, bytem Koryta 29 a Mgr. Karla Kozáka, bytem 

Kosmonosy 876 (každý id. 1/2 podílu) - zastoupené fy. PROXIMA Partner s.r.o., 

Praha 9. Pozemek bude odkoupen do majetku města za cenu stanovenou dohodou tedy 

93,- Kč/m
2
 (celkem 931.674,-Kč). Město jako kupující zajistí sepsání kupní smlouvy a 

uhradí daň z převodu nemovitostí. Poplatek spojený s převodem nemovitosti u K.Ú. 

v Kolíně uhradí prodávající.  

g) Odkoupení nově zaměřeného pozemku č. parc. 175/10 o celkové výměře 20 m
2
 v obci 

Pečky a k.ú. Velké Chvalovice (část komunikace v ulici Nová) - od manželů Petra a 

Ludmily Švandových, bytem Velké Chvalovice čp.167. Pozemek bude odkoupen za 

cenu stanovenou dohodou - dle uzavřené "Smlouvy o  smlouvě budoucí kupní" čj.: 

2664/2015 ze dne 30.11. 2015 - ve výši 200,- Kč/m
2
 tzn. celkem 4.000,- Kč. 

Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. v Kolíně, 

zajistí sepsání kupní smlouvy a uhradí daň z převodu nemovitostí. 

h) Odkoupení nově zaměřeného pozemku č. parc. 175/9 o celkové výměře 111 m
2
 v obci 

Pečky a k.ú. Velké Chvalovice (část komunikace v ulici Nová) - od p. Radka Sahulky, 

bytem Velké Chvalovice čp.189.Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou 

dohodou - dle uzavřené "Smlouvy o smlouvě budoucí kupní" čj.: 2663/2015 ze dne 

20.11. 2015 - ve výši 200,- Kč/m
2
 tzn. celkem 22.200,- Kč.Město Pečky jako kupující 

uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. v Kolíně, zajistí sepsání kupní smlouvy a 

uhradí daň z převodu nemovitostí. 

i) Uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř-služebnosti" do pozemků č. 

parc. 83 a 85/5 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice, které jsou v majetku manželů 

Josefa a Marie Sochových, bytem Velké Chvalovice čp. 105. Jedná se o uložení 

potrubí dešťové kanalizace. Cena za zřízení VBř činí 100,- Kč/bm (bez DPH). Při 

výměře cca 61 bm činí celková cena 6.100,- Kč. Předpokládaný termín zahájení prací-

3/2017 a ukončení 3/2018.  

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá : 

1. Vedoucí ek.správního odboru M.Bahníkové připravit smlouvy se žadateli o půjčku 

 z FRB, I.kolo 2017. Pověřuje starostu města k podpisu smluv.   

2. Tajemnici MěÚ PaedDr.C.Pajkrtové zajistit veškerou administraci spojenou  

s účinností OZV č. 1/2017 – zaslat na příslušný odbo Ministerstva vnitra ČR Praha ke 

schválení. 

3. Starostovi města uzavření veřejnoprávní smlouvy na odchyt a transport toulavých 

zvířat. 



4. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na pozemek č.parc. 1468/21 v k.ú. Pečky. 

5. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na nově zaměřený pozemek č.parc. 175/9 v 

k.ú. Velké Chvalovice. 

6. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na nově zaměřený pozemek č.parc. 175/10 

v k.ú. Velké Chvalovice. 

7. Starostovi města uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř.-služebnosti do 

soukromého pozemku č.parc. 83 a 85/5 v k.ú.Velké Chvalovice. 

 

 

 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a   

Místostarosta města       

 

Vyvěšeno dne : 02.03.2017 

Sejmuto dne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


