
Čj.:   PEC/900/2018                                                                                     

     

 U s n e s e n í    č. 1/2018    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 7.3.2018 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 18 členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 

 Informaci místostarosty o poskytnutí půjček z FRB pro rok 2018, 

 Plnění rozpočtu ke dni 31.12.2017 a plnění rozpočtu ke dni 31.1.2018 /viz 

příloha/ 

 Plnění Strategického plánu rozvoje města Pečky 2016 – 2026, 

 Informace o investičních akcích ve městě 

 Parkoviště u nádraží P+R u žst. Pečky 

 Zateplení pavilonu “B” MŠ Mašinka Pečky 

 Socha T.G.Masaryka 

 Rekonstrukce interiéru kulturního střediska 

 Bezbariérové úpravy základní školy, rekonstrukce kuchyňky a poradenské 

místnosti 

 Komunikace ulice Sportovní, část ulice J. z Poděbrad a část ulice 

Lobňanská 

 Komunikace ulice Dlouhá a Křivá, Velké Chvalovice 

 Odvodnění komunikace ul. Klicperova, Pečky 

 Chodník ulice Hálkova, Pečky 

 Revitalizace rybníku “Benešák” 

 Základní škola – studie – PD 

 Veřejné osvětlení a rozhlas v lokalitě Husovo nám. + přilehlé ulice 

 Rekonstrukce Domu služeb, zřízení ordinace praktického lékaře 

 Revitalizace parku, část sever, zpracování studie 

 



 Informace o připravované PD na rekonstrukci průtahu městem ul. Tř. Jana 

Švermy, Masarykovo nám., J.A.Komenského, Pečky 

 Zpráva předsedy Kontrolního výboru 
 

 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočtové opatření č. 2/2018 /viz příloha/ 

b) Poskytnutí dotací z rozpočtu města Pečky sportovním organizacím na činnost v roce 

2018 dle jejich žádostí a uzavření veřejnoprávních smluv následně: 

 Amatérský fotbalový klub Pečky, z.s. IČ: 62994417                 370 000,- Kč  

 Tělocvičná jednota Sokol Pečky, IČ: 00664171                         295 000,- Kč  

 TJ Spartak Pečky, z.s., IČ 61883751                                           110 000,- Kč  

 Oddíl vodní turistiky Pečky, z.s., IČ 26603331                            95 000,- Kč  

 Zimní turisti Pečky z.s. IČ 042614219                                          70 000,- Kč 

Uzavření dodatku ke smlouvě č. 12/2017 o dotaci na činnost Basketbal Pečky, z.s., 

kterým se  schválí použití části nevyčerpané částky dotace z roku 2017 ve výši 

15.721,-Kč do 30.9.2018. 

Dotace poskytnuté sportovním organizacím na činnost v roce 2018 do výše 50.000,-

Kč jsou v kompetenci RM. 

 

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá :  

1. Starostovi města uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na činnost v 

roce 2018 dle žádostí sportovním organizacím /AFK Pečky, TJ Sokol Pečky, TJ 

Spartak Pečky, Oddíl vodní turistiky Pečky, Zimní turisti Pečky/. Dotace bude 

poskytnuta po předložení vyúčtování za uplynulý rok.  

 

 

 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

 

 

Milan  P a l u s k a   

Místostarosta města       

 

 

 

Vyvěšeno dne :   08.03.2018 

Sejmuto dne : 


