
Čj.:   PEC/3762/2020            

                                                                     

 U s n e s e n í    č. 5/2020    

ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 

11. 11. 2020 v 17.30 hodin prostřednictvím videokonference 

 

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 

Pečky, členové ZM byli připojeni online. 

      

Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

 

 Informaci starostky města o aktuální situaci ve městě 

 Plnění rozpočtu a plnění plánu hospodářské činnosti ke dni 30. 9. 2020  

 Zprávu Kontrolního výboru  

 Prezentaci navrhovatele změny Územního plánu č.2/2020 Ing. Jakuba Kořínka, MBA 

 Informace o plánu investičních akcí ve městě ke dni 4. 11. 2020 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje:  

 

a) Změnu § 5 Jednacího řádu Zastupitelstva města Pečky pro jednání dne 11. 11. 2020  

v souvislosti s nákazou COVID-19. 

b) Studii „Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách“ doplněnou o protipovodňová 

opatření, kterou prezentoval projektant Ing. Jiří Šubrt. 

c) Rozpočtové opatření č. 15/2020. 

d) OZV č. 3/2020 o nočním klidu. 

e) Architektonickou studii na zhotovení náhrobku Štěpána Hovorky, účastníka druhého a 

třetího oboje, který zemřel zastřelením příslušníky StB v roce 1949. 

f) Stanovení místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021 ve výši 700,-

Kč/osobu. 

 



 

g) Účast města na dražbě pozemku č.parc. 234/10 (3.691 m
2
 – orná půda) v obci a k.ú. 

Dobřichov – lokalita mezi Výrovkou a Ratenicemi. Zastupitelstvo města pověřuje 

starostku města dražit a vydražit pozemek za cenu v maximální výši 129.185,-Kč, tzn. 

35,-Kč/m
2
. 

h) Odkoupení pozemku č. parc. 359/194 (1.162 m
2
) – orná půda – v obci Pečky a k.ú. 

Velké Chvalovice – od spoluvlastníků p. Pavla Nejedlého, bytem Pečky, V.B. 

Třebízského 85 (1/2 podílu)  a p. Hany Němcové, bytem Kolín II., Antonína Dvořáka 

1101 (1/2 podílu). Pozemek bude odkoupen za kupní cenu v celkové výši 40.670,-Kč. 

Při celkové výměře 1.162 m
2
 činí cena za 1 m

2
 35,-Kč. Město. Pečky jako kupující 

zajistí veškeré úkony spojené s převodem.             

 

 

 

     

IV. Zastupitelstvo města ukládá:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1. místostarostka města              2. místostarostka města 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  13.11.2020 

Sejmuto dne: 


