
   

Čj.:   PEC/1554/2017                                                                             

     

 U s n e s e n í    č. 2/2017    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 19.4.2017 v 17.30 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 : 

 Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu za rok 2016 v souladu se Zákonem č. 

250/2000 Sb., v platném znění, návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední 

desce města a na webových stránkách města od 4.4.2017 do 19.4.2017 /viz 

příloha/, 

 Informace starosty o investičních akcích ve městě, 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočtová opatření č. 2/2017 /viz příloha/ 

b) Závěrečný účet města Pečky za rok 2016 a celoroční hospodaření za rok 2016 bez 

výhrad /viz příloha/ 

c) Na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace a registrace akce Ministerstvem 

ŽP ČR na stavební akci: “Zateplení objektu čp. 255, Pečky” schvaluje přijmutí dotace 

ve výši 1.812.127,20,-Kč. Částečné financování je zajištěno prostřednictvím OPŽP 

2014-2020. Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým 

úsporám na objektu.  

Projekt je veden pod reg.č.MS2014+:CZ05.5.18/0.0/15_019/0001843 /viz příloha/ 

 Dotace ve výši  1.812.127,20,-Kč 

 Vlastní zdroje  2.718.190,80,-Kč 

 Celkem  4.530.318,-Kč 

 

 



 

d) Prodej nově zaměřeného pozemku č.parc. 700/4 – oddělený z pozemku č. parc. 700/1 

/o celkové výměře 5m
2
/ v obci a k.ú. Pečky, ul. Petra Bezruče panu Mgr. Jiřímu 

Švejnohovi, DiS., bytem Modletická 1388, Praha 4 za celkovou cenu ve výši  

1.500,-Kč, tzn. 300,-Kč/m
2
. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem 

nemovitosti /geom..plán,kolek,daň/ /viz příloha/ 

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá : 

1. Starostovi města uzavření smlouvy na prodej nově zaměřeného pozemku č.parc. 

700/4 – oddělený z pozemku č. parc. 700/1 /o celkové výměře 5m
2
/ v obci a k.ú. 

Pečky, ul. Petra Bezruče panu Mgr. Jiřímu Švejnohovi, DiS., bytem Modletická 1388, 

Praha 4 za celkovou cenu ve výši 1.500,-Kč, tzn. 300,-Kč/m
2
.  

 

 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a   

Místostarosta města       

 

Vyvěšeno dne : 20.04.2017 

Sejmuto dne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


