
Čj.:   PEC/3549/2019                                                                                      

 U s n e s e n í    č.8/2019    

         ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 

        16.10.2019 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  19  členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 

 Plnění rozpočtu ke dni 30.9.2019  a plánu hospodářské činnosti /viz příloha/ 

 Plán investičních akcí /viz příloha/ 

 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje:  

 

a) Architektonickou studii “Řešení dopravy a architektonický návrh vstupu MŠ Mašinka 

Pečky” s podmínkou zapracovat do studie vyvýšenou podezdívku. 

b) Rozpočtové opatření č. 10/2019 /viz příloha/. 

c) Poskytnutí dotace ve výši 25.000,-Kč na činnost TJ Spartaku Pečky, z.s.,  

IČ: 61883751, Sokolská 1062, Pečky na základě podané žádosti ze dne 14.10.2019 a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

d) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou HALKO stavební společnost, s.r.o., Nová 

Ves I., Václavské náměstí 28, 28002 Kolín na stavební práce akce: 

 ČÁST 1 "Rekonstrukce komunikací ul. M. Alše, části ul. K. Hynka Máchy – 

Pečky" za cenu  7 012.749,29 Kč bez DPH, tj. 8 485.426,64 Kč s DPH 

 ČÁST 2 "Rekonstrukce komunikace části ul. V Horkách – Pečky" 

za cenu  1 904.637,27 Kč bez DPH, tj.  2 304.611,10 Kč s DPH.  

e) Opakované uveřejnění VZ na stavební práce akce: Stavební úpravy interiéru 

Kulturního střediska, Pečky – I. etapa. Hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena.  

 

 



 

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá :    

 

1. Vedoucí Ekonomicko-správního odboru M. Bahníkové zasílat do podkladů ZM aktuální 

plnění rozpočtu, které je k dispozici. 

2. Tajemnici Městského úřadu Pečky PaedDr. C. Pajkrtové zasílat do podkladů ZM aktuální 

plnění úkolů ze zasedání ZM.  

3. Vedoucímu stavebního odboru Ing. Zavřelovi nahlásit HZS Středočeského kraje, Územní 

odbor Kolín vypouštění rybníku Benešák, který slouží jako požární nádrž.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1. místostarostka města              2. místostarostka města 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne :  17.10.2019  

Sejmuto dne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


