Čj.: PEC/ 1888/2019

U s n e s e n í č.4/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného
dne 22.5.2019 v 17.30 hodin v Sokolovně, 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 19 členů Zastupitelstva města
Pečkách.
Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
II.

Zastupitelstvo města bere na vědomí :

 Zápisy z jednání Finančního výboru /16.01.2019, 27.02.2019, 27.03.2019, 24.4.2019
/viz příloha/
 Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2019 /viz příloha/
 Informace o připojení obce Tatce na prameniště v Tatcích za účelem vybudování
místního vodovodu /již schválené usnesení ZM č. 1/2009 pod čj. 522/2009/
 Informace o žádosti TJ Sokol Pečky ve věci prodloužení lhůty k podání podkladových
materiálů na MŠMT do 30.6.2019
 Otázky a odpovědi společnosti RIOCATH pro následné rozhodnutí města Pečky o dalším
postupu /viz příloha/
 Informace o možnostech zveřejnění mailových kontaktů členů zastupitelstva města na
webových stránkách města
 Informace o rekonstrukci komunikace II/329 Pečky – průtah města, Tř. Jana Švermy
 Pozvání na slavnostní zahájení “Má vlast cestami proměn” dne 10.6.2019
III.

Zastupitelstvo města schvaluje :

a) Rozpočtové opatření č. 4/2019 /viz příloha/.
b) A stanoví s účinností od 22.5.19 podle § 84 písm k/ Zákona o obcích funkci
1.místostarostky jako dlouhodobě uvolněnou.
c) A stanoví s účinností od 22.5.19 celkovou měsíční odměnu 2.místostarostky ve výši
8.678,-Kč.

d) Poskytnutí dotace TJ Sokol Pečky, IČ: 00664171 ve výši 3.600.000,-Kč za účelem
realizace projektu podpořeného z MŠMT s názvem “Energeticky úsporná opatření
objektu sokolovny čp. 330, Pečky” a uzavření Smlouvy o poskytnutí výše uvedené
dotace /viz příloha/.
e) Poskytnutí návratné finanční výpomoci /bezúročná půjčka/ TJ Sokol Pečky, IČ:
00664171 ve výši 1.500.000,-Kč, s dobou splatnosti do 15 let, výše roční splátky
100.000,-Kč. Půjčka bude použita na financování projektu “Energeticky úsporná
opatření objektu sokolovny čp. 330, Pečky”.
f) Přijetí dotace z OPŽP 2014-2020 ve výši 2.987.654,53Kč na Revitalizaci centrálního
městského parku v Pečkách sever, číslo projektu 8794, registrační číslo projektu
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_109//0008794
Celkové předpokládané výdaje:
7.267.898,87Kč
Celková částka z rozpočtu města:
4.280.244,34Kč
Dotace z OPŽP:
2.987.654.53Kč
g) Přijetí dotace z operačního programu IROP – 1.1. Doprava ve výši 2.374.852.81Kč
Kč na Rekonstrukci komunikace pro pěší ul. Hálkova v Pečkách z operačního program
IROP – 1.1. Doprava, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009748
Celkové předpokládané výdaje:
3.284.712,52Kč
Celková částka z rozpočtu města:
909.859,71Kč
Dotace z IROP:
2.374.852.81Kč
h) Přijetí dotace z OPŽP 2014-2020 ve výši 2.463.866,53Kč na Revitalizaci a obnovu
rybníku Benešák v Pečkách z operačního program Životní prostředí 2014 – 2020,
registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008868
Celkové předpokládané výdaje:
8.845.494,87Kč
Celková částka z rozpočtu města:
6.381.628,3 Kč
Dotace z OPŽP:
2.463.866,53Kč
i) Prodej nově zaměřeného pozemku č. parc. 1934/11 o celkové výměře 4 m2 v obci a
k.ú. Pečky paní Mileně Michálkové trvale bytem v Pečkách, ul. Sladkovského 543 za
celkovou cenu ve výši 1.200,- Kč (tzn.300,- Kč/m2). Kupující zajistí a uhradí
vypracování geometrického plánu a uhradí poplatek spojený s převodem nemovitostí u
K.Ú. v Kolíně. Kupující dále uhradí daň z převodu nemovitostí.
j) Odkoupení do majetku města nově zaměřený pozemek č. Parc. 2379 o celkové výměře
19m2 v obci a k.ú. Pečky od paní Mileny Michálkové, bytem Pečky, Sladkovského
543 za cenu stanovenou dohodou ve výši 300,-Kč/m2, tzn. Celkem 5.700,-Kč. Město
zajistí sepsání kupní smouvy a uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú v Kolíně.
Prodávající zajistí vypracování geometrického plánu.
k) A přijímá opatření v souvislosti se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2018 zajistit dodržování závazné účetní analytiky SW Gordic a provádět
kontrolu správného vykazování údajů v příloze účetní závěrky v části C1.

IV.
Zastupitelstvo města ukládá :
1. Radě města zajistit hydrodynamickou zkoušku na prověření mocnosti pramene.
Náklady na realizaci budou uhrazeny obcí Tatce. Pokud se současná vydatnost

2.

3.

4.
5.

6.
7.

vodního pramene neodchýlí od hodnot naměřených v roce 1969, tedy 33 l/s o 15%,
ukládá ZM starostce města Mgr. A. Švejnohové připravit návrh smlouvy na
připojení obce Tatce na vodovodní řád prameniště Tatce, dle usnesení ZM Pečky
č. 1/2009, čj. 522/2009 dne 11.3.2009. Pokud naměřená vydatnost pramene bude
nižší než 28l/s bude tento bod opět předložen ZM k projednání.
Radě města pověřit vedoucí Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkovou
zajistit cenovou nabídku na zpracování PD ve všech fázích na úpravnu vody pro
město Pečky a obec Tatce.
Kontrolnímu výboru:
a) Pravidelně kontrolovat zápisy a usnesení zastupitelstva města a rady města dle
zákona o obcích
b) Pravidelně kontrolovat plnění rozpočtu města a plnění plánu hospodářské
činnosti
Radě města pověřit vedoucí Ekonomicko-správního odboru M. Bahníkovou
předkládat ZM čtvrtletně plnění plánu hospodářské činnosti.
Radě města ve spolupráci se stavebním odborem MěÚ Pečky zjistit stav
nemovitosti bývalého výzkumného ústavu na základě stížností obyvatel okolních
bytů a prověřit bezpečnost stavby.
Vedoucí Ekonomicko-správního odboru M. Bahníkové připravit rozpočtové
opatření ve věci poskytnutí bezúročné půjčky TJ Sokol Pečky ve výši 1.5mil.Kč.
Vedoucí Ek-správního odboru zajistit dodržování závazné účetní analytiky SW
Gordic a provádět kontrolu správného vykazování údajů v příloze účetní závěrky
v části C1.

Mgr. Alena Švejnohová
starostka města
Bc. Iveta Minaříková
1. místostarostka města

Vyvěšeno dne : 23.05.2019
Sejmuto dne :

Mgr. Blanka Kozáková
2. místostarostka města

