
Čj.:   PEC/612/2019                                                                                      

 U s n e s e n í    č.1/2019    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 20.2.2019 v 17.30 hodin v Kulturním středisku  Pečky.  
Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení : 

 

Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

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 20 členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 

 Prezentace studií: Masarykovo náměstí, lokalita Bačov 

 Plnění rozpočtu ke dni 31.12.2018 /viz příloha/ 

 Informace o možnosti navázání spolupráce s některou obcí v Zakarpatí a zaslání formuláře 

pro účely vyhledání partnera v Zakarpatí Svazu měst a obcí ČR, 5. Května 1640/65, Praha 4 

 Informaci o možné realizaci projektu s názvem Zastávka “Lesní” – příroda se ničit nesmí”na 

základě podané žádosti Mateřské školy Mašinka Pečky o dotaci z Programu 2019 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a 

osvětu. Podíl 91.000,-Kč /24%/ bude hrazen z rozpočtu žadatele. 
 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočtová opatření č. 1/2019 /viz příloha/ 

b) Poskytnutí dotací u uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi Městem Pečky 

a níže uvedenými žadateli:  

              Amatérský fotbalový klub Pečky, z.s. IČ: 62994417        340.000,-Kč 

Tělocvičná jednota Sokol Pečky, IČ: 00664171                  360.000,-Kč 

TJ Spartak Pečky, z.s. IČ: 61883751                                   150.000,-Kč 

 Oddíl vodní turistiky Pečky, z.s.,  IČ: 26603331                  85.000,-Kč 

 Prostor Plus o.p.s.        78.000,-Kč 

c) Úpravu zřizovací listiny Pečovatelské služby města Pečky v bodě VII – okruhy doplňkové 

činnosti o rozšíření doplňkové činnosti organizace o Senior dopravu.  

d) Podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad, 

Pečky“ z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj 117D8220 - Podpora obcí  

s 3 001 - 10 000 obyvateli, dotační titul DT 117d8220A - Podpora obnovy místních 

komunikací. 



Celkové předpokládané náklady 5.030.270 Kč, z toho způsobilé výdaje 4.101.197 Kč 

Požadovaná dotace  2.460.718 Kč 

Předpokládaná spoluúčast 1.640.479 Kč (40% způsobilých výdajů) + 929.073 Kč 

(nezpůsobilé výdaje) = 2.569.552 Kč. 

e) Podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Obnova sportoviště v Pečkách“ z podprogramu 

Ministerstva pro místní rozvoj 117D8220 - Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli, dotační 

titul DT 117d8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury. 

Celkové předpokládané náklady 1.819.997 Kč 

Požadovaná dotace 1.091.998 Kč 

Předpokládaná spoluúčast 727.999 Kč (40% způsobilých výdajů). 

f) Návrh na odměňování členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města.  

Nejvyšší vyplacená částka za jedno jednání v komisi a výboru je 200,-Kč. /viz příloha/ 

g) Prodej části pozemku č. parc. 482/1 o celkové výměře 1 m
2
 v obci a k.ú. Pečky 

(u čp. 31, Masarykovo nám.). Pozemek bude odprodán firmě Senior Resort, s.r.o. zast. paní 

Ladou Šimáčkovou se sídlem ve Vrbové Lhotě, čp. 14 za cenu 100,- Kč/m
2
. Kupující dále 

uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. v Kolíně a zajistí úhradu vypracování 

geometrického plánu.  

h) Záměr pořídit Změnu č. 03 Územního plánu Pečky zkráceným postupem v souladu se zněním 

§ 55a násl. Zákona č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/, v této věci se dale schvaluje: 

- obsah Změny č.03 Územního plánu Pečky, který obsahuje 1 návrh,  podaný Ing. I.M.  

Františka Voláka čp. 1036, 289 11 Pečky a který se týká převedení pozemku  parc. č.  

1449/185 v kat.území Pečky z ploch vedených jako zeleň soukromá (ZS) na plochu určenou 

pro městské bydlení (Bm). Podaný návrh je vedený pod čj. 393/2019 ze dne 31.1.2019 

- Mgr. Alenu Švejnohovou, starostku města jako člena zastupitelstva určeného pro spolupráci 

s pořizovatelem při pořizování Změny č. 03 Územního plánu Pečky 

- stanovisko pořizovatele územního plánu Pečky ke Změně č.03 čj. PEC/568/2019 ze dne 

13.2.2019  

- závazek navrhovatele podílet se na nákladech nutných pro provedení Změny č. 03. Výběr 

zhotovitele dokumentace je v kompetenci navrhovatele.  

i) Pana Ing. Ladislava Zindra, bytem Velké Chvalovice jako sedmého člena Finačního výboru. 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá :  

1. Starostce města uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací dle bodu III.b/. 

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1.místostarostka města              2. místostarostka města 

 

Vyvěšeno dne :  21.02.2019  

Sejmuto dne : 

 

 


