
Čj.:   PEC/3269/2019                                                                                      

 U s n e s e n í    č.7/2019    

         ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 

        18.9.2019 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  19  členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 Plnění rozpočtu ke dni 31.7.2019 /viz příloha/ 

 Zprávu Finančního výboru 

 Informaci o nevyužití půjčky z FRB – 2. kolo  

 Informaci jednatele TJ Sokol Pečky p. Hanzelína o rekonstrukci sokolovny v Pečkách 

 Informaci o výsledku přečerpávací zkoušky vodního zdroje Tatce 

 Výsledky dotazníkového šetření bývalého obecního úřadu ve Velkých Chvalovicích, 

rozvoj části Velké Chvalovice 

 Nabídku pozemků od firmy KUTA a.s., Praha 4 /viz příloha/ 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje:  

a) Rozpočtové opatření č. 9/2019 /viz příloha/. 

b) Poskytnutí dotace ve výši 25.000,-Kč na činnost v roce 2019 pro TJ Sokol Pečky, 

Petra Bezruče 330, IČ: 00664171 a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

c) Odkoupení pozemků č. parc. 1958/16 (24 m
2
), č. parc. 1958/17 (89 m

2
) a č. parc. 

1958/18 (150 m
2
) vše v k.ú. Pečky ( břehy Mlýnského náhonu) - od spoluvlastníků  

p. Kašparové Evy, bytem Radim 93, p. Kazdové Pavly, bytem Mlýnská 1234,  Pečky  

a p. Tomíška Marka, bytem Dobřichov 247. Pozemky budou odkoupeny za cenu 

stanovenou dohodou v celkové výši 17.358,- Kč. Při celkové výměře 263 m
2
 činí cena 

za 1 m
2
 tedy 66,- Kč. Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s převodem 

u K.Ú. v Kolíně, zajistí sepsání kupní smlouvy a uhradí daň z převodu nemovitostí. 

d) Odkoupení pozemku č. parc. 343/1 (1031 m
2
) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice - 

od pana Michala Seidla, bytem Dražkovice 66, Pardubice. Pozemek bude odkoupen za 

cenu stanovenou dohodou v celkové výši 30.930,- Kč. Při celkové výměře 1031 m
2
 

činí cena za 1 m
2
 tedy 30,- Kč - jedná se o pozemek zatížený VBř. Město Pečky jako 

kupující uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. v Kolíně, zajistí sepsání kupní 

smlouvy a uhradí daň z převodu nemovitostí. 

e) Odkoupení pozemku č. parc. 1731 (231 m
2
) v obci a k.ú. Pečky (lokalita "Bačov") - od 

spoluvlastníků p. Štěpánky Slováčkové, bytem Praha 10 - Hostivař, ul. Kobylákova  



814/10, p. Kateřiny Stratilové, bytem Brno-Ponava, ul. Staňkova 366/12, p. Martina 

Šafáře, bytem Moravská Ostrava, ul. Dr. Šmerala 1369/7 a p. Zuzany Šafářové, bytem 

Ostrava Poruba, ul. Klimkovická 55/28. Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou 

dohodou v celkové výši 92.400,- Kč. Při celkové výměře 231 m
2
 činí cena za 1 m

2
 

tedy 400,- Kč. Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. 

v Kolíně, zajistí sepsání kupní smlouvy a uhradí daň z převodu nemovitostí. 

f) Uzavření „Smlouvy o právu provedení stavby čj. 57336/19 se závazkem uzavřít 

smlouvu kupní“ – dle návrhu ČD, a.s. se sídlem v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222 

zastoupené Ing. Šárkou Cidlinskou, ředitelkou odboru správy a prodeje majetku. 

Stavba bude probíhat na cca 47m
2
 pozemku v majetku ČD, a.s. /č.parc. 554/1 v obci a 

k.ú. Pečky/. Právo provést stavbu se zakládá bezúplatně. 

g) Odkoupení pozemku č. parc. 1958/19 (24 m
2
) - břeh Mlýnského náhonu - od 

spoluvlastníků p. Zdeňka Krejčího, Pečky, ul. Sladkovského 939 a p. Pavla Krejčího, 

Pečky, ul. Sladkovského 940. Pozemky budou odkoupeny za cenu stanovenou 

soudním znalcem v celkové výši 1.359,- Kč. Při celkové výměře 24 m
2 

činí cena za  

1 m
2
 tedy 56,64 Kč. Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s převodem u 

K.Ú. v Kolíně, zajistí sepsání kupní smlouvy a uhradí daň z převodu nemovitostí. 

h) Odprezentovanou a aktualizovanou studii předpolí Základní umělecké školy, Pečky. 

i) Kvalifikované stanovisko RNDr. Milana Hušpauera, GEOSERVIS, Kutná Hora 209 

na základě výsledku testování jímacího potenciálu vodního zdroje Tatce ve dnech 23. 

– 25.7.2019.   

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá :    

1. Starostce města uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 25.000,-Kč 

na činnost v roce 2019 pro TJ Sokol Pečky, Petra Bezruče 330, IČ: 00664171. 

2. Starostce města na základě výsledku přečerpávací zkoušky připravit návrh dohody o 

budoucím připojení obce Tatce na prameniště Tatce. 

3. Starostce města předkládat členům ZM informaci o aktuálním stavu projektů, které jsou 

vedení města a RM známy. 

4. Starostce města zajistit vyjádření architekta města ve věci posouzení plnánované Změny 

č. 04 Územního plánu Pečky, týkající se převedení pozemku parc.č. 2172 z ploch 

určených pro výrobu a skladování do ploch určených pro smíšené bydlení. 

5. RM zpracovat předpokládanou využitelnost jednotlivých pozemků, které městu Pečky 

nabízí firma KUTA a.s., Praha 4. Podrobný komentář předložit na zasedání ZM.  

   

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1. místostarostka města              2. místostarostka města 

 

Vyvěšeno dne :  19.09.2019  

Sejmuto dne : 

 


