
Čj.:   PEC/4017/2019                                                                                      

 U s n e s e n í    č.9/2019    

         ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 

        13.11.2019 v 17.30 hodin v Kulturním středisku, Pečky 
 

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

 

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 : 

 

 Zprávy z jednání FV dne 19.9.2019 a 23.10.2019 

 Informace o probíhajících investičních akcích ve městě 

 Informace o možnostech využití pozemků nabízených spol. KUTA a.s.  

 Informace o dílčím přezkoumání hospodaření roku 2019 – Město Pečky 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje:  

 

a) Odejmutí čestného občanství města Pečky panu Miloši Jakešovi. 

b) OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

c) Odkoupení pozemku č. parc. 2178/4 (218 m
2
) -ideální podíl ¾ vůči celku - břeh 

Mlýnského náhonu - od pana Ing. Lukáše Pýchy, bytem Dobřichov 268. Pozemek 

bude odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 9.261, - Kč (za ¾ 

podílu) tzn.56,64 Kč/m
2
. Město Pečky jako kupující uhradí všechny poplatky spojené 

s převodem. 

d) Odkoupení pozemku č. parc. 1958/15 (239 m
2
) - břeh Mlýnského náhonu - od 

spoluvlastníků p. Bednářové Evy, bytem Pečky, Fügnerova 338, p. Povolného 

Františka, bytem Pečky, V Horkách 834 a p. Povolného Václava, bytem Toušice 51. 

Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem v celkové výši 

13.537,- Kč. Při celkové výměře 239 m
2
 činí cena za 1 m

2
 tedy 56,64,- Kč.  Město 

Pečky jako kupující uhradí všechny poplatky spojené s převodem.      



e) A. Odkoupení části pozemku č. parc. 2178/10 (339 m
2
) -ideální podíl ¼ vůči celku – 

břeh Mlýnského náhonu – od firmy FP majetková, a.s., Praha 9 – Libeň, Podvinný 

mlýn 2283/18. Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 

4.800,24 Kč (za ¼ podílu) tzn.56,64 Kč/m
2
. 

B. Odkoupení části pozemku č. parc. 2178/10 (339 m
2
) -ideální podíl 1/8 vůči celku – 

břeh Mlýnského náhonu – od pana Ladislava Ráčka, bytem Schalstadt, 28 Wincestr 

(SRN). Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 

2.400,12 Kč (za 1/8 podílu) tzn.56,64 Kč/m
2
. 

C. Odkoupení části pozemku č. parc. 2173/8 (54 m
2
) -orná půda a č.parc. 

2173/1(6.756 m
2
) -orná půda-ideální podíl 1/8 vůči celku – od pana Ladislava Ráčka, 

bytem Schalstadt, 28 Wincestr (SRN). Tyto pozemky budou odkoupeny za cenu 

dohodou ve výši 17.025,- Kč (za 1/8 podílu) tzn.20,- Kč/m
2
. Město Pečky jako 

kupující uhradí všechny poplatky spojené s převodem. 

f) Odkoupení pozemku č. parc. 1958/27 (17 m
2
) - břeh Mlýnského náhonu a pozemku  

č. parc. 1957/18 (716 m
2
) - orná půda od p. Jaroslavy Poláčkové, bytem Pečky, 

Sladkovského 323. Pozemek č. parc. 1958/27 (17 m
2
) - břeh Mlýnského náhonu bude 

odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem v celkové výši 962,88 Kč. Při celkové 

výměře 17 m
2
 činí cena za 1 m

2
 tedy 56,64,- Kč. Pozemek č. parc. 1957/18 (716 m

2
) - 

orná půda bude odkoupen za cenu dohodou v celkové výši 14.320,- Kč tzn.  

20,- Kč/m
2
. Město Pečky jako kupující uhradí všechny poplatky spojené s převodem.  

g) Odkoupení pozemku č. parc. 1958/26 (11 m
2
) - břeh Mlýnského náhonu – od pana 

Jana Formánka, bytem Pečky, ul. Dělnická 568. Pozemek bude odkoupen za cenu 

stanovenou soudním znalcem ve výši 623,- Kč tzn.56,64 Kč/m
2
. Město Pečky jako 

kupující uhradí všechny poplatky spojené s převodem.       

h) Odkoupení pozemku č. parc. 2178/16 (51 m
2
) - břeh Mlýnského náhonu – od pana 

Ing. Bedřicha Kopeckého, bytem Sadská, ul. Resslova 952. Pozemek bude odkoupen 

za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 2.888, - Kč tzn.56,64 Kč/m
2
. Město 

Pečky jako kupující uhradí všechny poplatky spojené s převodem.    

i) Odkoupení pozemku č. parc. 196/1 o celkové výměře    389 m
2
- id. podíl ve výši ½ 

vůči celku (k.ú. Dobřichov) - část cyklostezky Pečky x Ratenice – od Mgr. Ludmily 

Trávníčkové, Horní Suchá, Kasárenská 393/3. Pozemek bude odkoupen za cenu 

stanovenou dohodou – ve výši 20,- Kč/m
2
 tzn. celkem 3.890, - Kč (za polovinu 

podílu). Kupující uhradí všechny náklady spojené s převodem.  

j) Uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní " s panem Ing. Jiřím Bartákem, bytem 

Poděbrady, ul. L. Dostálové 773 – jedná se o odkoupení pozemku č. parc. 359/93  

(203 m
2
) – orná půda v k.ú. Velké Chvalovice. Pozemek bude odkoupen za účelem 

zpřístupnění sousedního pozemku č. parc. 359/212 na veřejnou komunikaci - ul. Ke 

Hřišti. Kupní cena byla stanovena dohodou na celkovou částku 35.106,82,-Kč, tzn. 

172,94,-Kč/m
2
. Město Pečky jako kupující uhradí všechny poplatky spojené 

s převodem. ZM pověřuje starostku města uzavřením kupní smlouvy dle výše 

uvedených podmínek do 13.12.2019. 

k) Odkoupení nově zaměřeného pozemku č. parc. 1002/8 (6 m
2
) v obci a k.ú. Pečky – od 

firmy Senior Resort Pečky, s.r.o. se sídlem ve Vrbové Lhotě 14 - zastoupená paní 

Ladou Šimáčkovou. Pozemek bude odkoupen za celkovou cenu ve výši 600,- Kč tzn. 



100,- Kč/m
2
. Geometrický plán a poplatek spojený s převodem u K.Ú. uhradí obě 

strany rovným dílem, dle uzavřené „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní“ čj.: 

PEC/4608/2018 ze dne 18. 12. 2018.   

 

l) Založení společnosti Služby města Pečky s.r.o. 

 Zakladatelskou listinu této společnosti, jejíž návrh, který bude podkladem pro 

vyhotovení notářského zápisu, tvoří přílohu tohoto usnesení, (s tím, že 

notářský zápis může obsahovat formulační či typografické změny, popř. může 

být doplněn o ustanovení plynoucí ze zákona o obchodních korporacích,  

bude-li zachován věcný obsah návrhu). 

 Vklad do základního kapitálu této společnosti je ve výši 200 000 Kč. 

Zastupitelstvo města určuje prvním jednatelem společnosti Služby města Pečky s.r.o. 

Ing. Adama Branta, nar. 21. března 1990, bytem Polepy 96, PSČ: 280 02. 

m) Rozpočtové opatření č. 11/2019 /viz příloha/. 

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá :    

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1. místostarostka města              2. místostarostka města 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne :  14.11.2019  

Sejmuto dne : 

 

 

 

 

Příloha: Zakladatelská listina společnosti Služby města Pečky s.r.o. 

 

 

 

 


