Čj.: PEC/1890/2020

U s n e s e n í č. 3/2020
ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne
17. 6. 2020 v 17.30 hodin v jídelně Základní školy 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 16 členů Zastupitelstva města
Pečky.
Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
II.














Zastupitelstvo města bere na vědomí:

Informaci starostky města o aktuální situaci ve městě
Poděkování zastupitelstva města Pečky za pomoc a součinnost v době pandemie Covid19
Prezentaci studie školní tělocvičny Základní školy v Pečkách ve variantě bez auly
Prezentaci variantního řešení veřejného WC u nádraží a krytého stání na kola u nádraží
Prezentaci části projektu „Obnova zeleně na Pečecku“
Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu za rok 2019 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 3.6.2020 do 17.6.2020.
K dnešnímu dni nebyly podány žádné podněty a připomínky.
Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2020 /viz příloha/
Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 25.2., 6.5., 27.5.2020 /viz příloha/
Informace předsedy Kontrolního výboru
Informace o plánu investičních akcí ve městě ke dni 10.6.2020
Harmonogram prací akce: Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách, sever
Aktuální informace starostky města ve věci investičního záměru společnosti Riocath
Global, a.s. a Pharma 5 s.r.o.
III.

Zastupitelstvo města schvaluje:

a) Závěrečný účet města za rok 2019 a celoroční hospodaření města za rok 2019 bez
výhrad /viz příloha/.
b) Účetní závěrku města sestavenou ke dni 31.12.2019 /viz příloha/.

c) Rozpočtové opatření č. 5/2020 /viz příloha/.
d) Účast města Pečky na dražbě pozemku č. parc. 1843/1 (45m2) v obci a k.ú. Pečky za
cenu v maximální výši 500,-Kč/m2, tzn. celkem 22.500,-Kč a pozemku č. parc. 1843/2
(45m2) v obci a k.ú. Pečky za cenu v maximální výši 500,-Kč /m2, tzn. celkem
22.500,-Kč /oba pozemky se nachází v lokalitě „Bačov“/. Pověřuje starostku města
dražit uvedené pozemky.
e) Přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Pečky – sociálně
odpovědné město. Celkové náklady projektu jsou 1.152.250,-Kč, spoluúčast města ve
výši 5% činí 57.612.50,-Kč.
f) Změnu Zakladatelské listiny společnosti Služby města Pečky s.r.o., IČ: 08740844.
Sídlem společnosti je Tř. Jana Švermy 49, Pečky. Návrh Zakladatelské listiny bude
podkladem pro vyhotovení notářského zápisu 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.
g) Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí
2014-2020 prostřednictvím 140. výzvy Ministerstva životního prostředí na realizaci
akce „Obnova zeleně na Pečecku“ dle předložené PD. Předpokládané výdaje cca
2mil.Kč, spoluúčast města 20% celkových způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje
projektu.
h) Obnovení činnosti Městské policie v Pečkách a pověřuje řízením Městské policie
1.místostarostku Bc. Ivetu Minaříkovou.
i) Směnu pozemků – s Ing. Jiřím Zajícem, Radim 426 (pozemky č. parc. 369/4 (33 m2 ) –
k.ú. V. Ch.- ost. plocha, ost. komunikace), č. parc. 2176/6 (7 m2) - neplodná půda, ost.
plocha a č. parc. 2178/11 (400 m2) - koryto vodního toku umělé – v k.ú. Pečky za
pozemek v majetku města č. parc. 2262/8 (448 m2) - trvalý travní porost – v k.ú.
Pečky. Směna pozemků bude bezúplatná. Náklady spojené s převodem a sepsání
smlouvy zajistí město.
j) Odkoupení pozemku č. parc. 1635(102 m2) v obci a k.ú. Pečky za cenu 47.000,-Kč,
který je v majetku Českých drah, a.s. Praha 1, Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12. Jedná
se o pozemky v lokalitě u podchodu (ul. Pod Drahou). Veškeré náklady spojené
s převodem uhradí město.
k) Uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Pečky a Správou
železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město na provedení stavby „VelimPoříčany, BC“.
l) Poskytnutí finančního daru ve výši 300.000,-Kč Hasičskému záchrannému sboru hl. m
Prahy, Sokolská 62, Praha 2, IČ: 70886288.
m) Rozpočtové opatření č. 6/2020 /viz příloha/.
n) Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Pečky pro rok 2016 – 2026. Prioritní
oblast sport, kultura, školství, sociální oblast, Priorita L.5.
Průběžná obnova materiálního vybavení objektů města mobiliářem a potřebným
technickým zázemím, dle předložených žádostí příspěvkových organizací ve vazbě na
rozpočet města, či dotační tituly.
o) Vyčištění vodního koryta a přilehlých břehů Mlýnského náhonu.

IV.

Zastupitelstvo města ukládá :
1. Vedoucímu stavebního odboru Ing. R. Čížkovi zajistit v souladu s vazbou na
rozpočet kontrolu a následné vyčištění vodního koryta a přilehlých břehů
Mlýnského náhonu.
2. Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. V. Růžičkové ve spolupráci
s vedením města aktualizovat „Ceník pronájmu sportovní haly „Parkhala“
v Pečkách“ na základě analýzy provedené Finančním výborem.
3. Starostce města dražit pozemek č.parc. 1843/1 (45m2) a pozemek č. parc.
1843/2 (45m2) za cenu v maximální výši 500,-Kč /m2.

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

Vyvěšeno dne: 19.06.2020
Sejmuto dne:

Mgr. Blanka Kozáková
2. místostarostka města

