
Čj.:   PEC/2224/2019                                                                                      

 U s n e s e n í    č.5/2019    

         ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 

        19.6.2019 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 15  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 2018 v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., 

v platném znění, návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce města v užším 

rozsahu a v plném znění na webových stránkách města od 5.6.2019 do 19.6.2019. K 

dnešnímu dni nebyly podány žádné podněty a připomínky.  

 Plnění rozpočtu ke dni 31.5.2019 + plán hospodářské činnosti ke dni 31.3.2019 /viz 

příloha/ 

 Informace 1. místostarostky o dalších krocích ve věci připojení obce Tatce na prameniště 

v Tatcích a zřízení společné úpravny vody 

 Informace starostky o průběhu zadávacího řízení “Energeticky úsporná opatření 

sokolovny č.p. 330, Pečky”  

 Informace vedoucího stavebního odboru Ing. Zavřela o rekonstrukci komunikace II/329 

Pečky – průtah města, Tř. Jana Švermy 

 Informace ředitelky Pečovatelské služby města Pečky o reorganizaci Pečovatelské služby 

města Pečky 

 Informace 2. místostarostky o konání kulturních akcích v době letních prázdnin v 

Pečkách 

 Informace 2. místostarostky o výsledku ankety “Lepší Pečky” v rámci participativního 

rozpočtu 

 Informace p. Mgr. Věry Křížové o ZŠ Pečky v roce 2019 (2. stupeň) a  budoucí 

rozvoj školy 

 Informace o pořízení ozvučení při jednáních zastupitelstva města 

 Výsledky hodnocení projektu MMR 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

a) Rozpočtové opatření č. 6/2019 /viz příloha/. 



b) Závěrečný účet za rok 2018 a celoroční hospodaření za rok 2018 bez výhrad /viz 

příloha/.  

c) Účetní závěrku města sestavenou ke dni 31.12.2018 /viz příloha/. 

d) Odkoupení/bezúplatný převod:  

 pozemků č. parc. 2169/1 (4.523 m
2
-orná půda) a č. parc. 2169/13 (190 m

2
- orná 

půda) - lokalita u ČOV 

 pozemku č. parc. 1980/1 (486 m
2
 - zahrada) - lokalita sídliště. 

Pozemky budou odkoupeny/převedeny od SPÚ se sídlem v Praze 3, Husinecká 

1024/11a. 

Veškeré náklady s převodem uhradí Město Pečky – návrh na vklad, úhradu 

spojenou s vypracováním znaleckého posudku, daň a případně KC. Znalecký 

posudek nechá vypracovat KPÚ Praha. 

e) Odkoupení pozemku č. parc. 210/2 o celkové výměře 1182 m
2
 v k.ú. Dobřichov (část 

cyklostezky Pečky x Ratenice) - od Ing. Jiřího Bartáka, Poděbrady, L. Dostálové 773. 

Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou dohodou - ve výši  

21,- Kč/m
2
 tzn. celkem 24.822,- Kč. Kupující uhradí všechny náklady spojené 

s převodem. 

f) Poskytnutí účelové dotace ve výši 40.000,-Kč pro AFK Pečky, z.s., IČ: 62994417, 

Barákova č.p. 993, 28911 Pečky na regeneraci trávníku fotbalového hřiště a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy.  

g) 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. 

h) A revokuje usnesení č. 4/2019 ze dne 22.5.2019, bod IV.1/ ve věci zajištění 

hydrodynamické zkoušky na prověření mocnosti pramene. 

i) Vyhlášení VZMR na zhotovení projektové dokumentace pro společnou úpravnu vody 

na prameništi Tatce.  

IV. Zastupitelstvo města ukládá :     

1. Vedoucí Ek-správního odboru zajistit dodržování závazné účetní analytiky SW 

Gordic a provádět kontrolu správného vykazování údajů v příloze účetní závěrky 

v části C1. 

2. Radě města jednat se Státním pozemkovým úřadem se sídlem v Praze 3, 

Husinecká 1024/11a o převodu /odkoupení/bezúplatný převod/ výše uvedených 

pozemků v obci a k.ú. Pečky.  

3. Radě města zajistit hydrogeologický posudek vodního zdroje Tatce.  

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1. místostarostka města              2. místostarostka města 

 

Vyvěšeno dne :  20.06.2019  

Sejmuto dne : 


