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Čj.:  PEC/3992/2019 

 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 11.11.2019 od 14.30 hod. na Městském úřadě v 

Pečkách.      

    

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

 

 

Rada města schvaluje:    

 

a) Revokaci usnesení, bod 4p) ze dne 14.10.2019 ve věci převzetí osobního automobilu 

Renault Kangoo, RZ 4S39877 od příspěvkové organizace Pečovatelská služba města 

Pečky a souhlasí s prodejem uvedeného vozidla příspěvkovou organizací. Tržba z prodeje 

bude příjmem investičního fondu příspěvkové organizace.  

Hlasování: 7 pro  

 

b) Na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Kulturní středisko města Pečky  

bezúplatný převod osobního automobilu Renault Kangoo, RZ 4S39877 z  příspěvkové 

organizace Pečovatelská služba města Pečky na příspěvkovou organizaci Kulturní 

středisko města Pečky.  

Hlasování: 7 pro  

 

c) Poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč společnosti Domácí hospic Srdcem z.ú., na 

podporu provozní činnosti. Dar bude poskytnut v roce 2020.  

Hlasování: 7 pro  

 

d) Ukončení „Smlouvy o nájmu pozemku čj.:2832/2013“ ze dne 10. 12. 2012 dohodou ke 

dni 31. 12. 2019. Jedná se o část cyklostezky Pečky x Ratenice – pozemek č. parc. 210/4 

v k.ú. Dobřichov. 

Hlasování: 7 pro  

 

e) Zřízení mobilní aplikace Mobilní rozhlas za cenu 36.000,-Kč/rok. 

Hlasování: 7 pro  

 

f) A dává souhlas jako zřizovatel Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy 342 s přijetím 

účelově určeného finančního daru od „Women for women“, o.p.s., v rámci projektu obědy 

pro děti. Jedná se o dar ve výši 49.200,-Kč pro celkem 16 žáků ve školním roce 

2019/2020 a to v období od 2.1.2020 do 30.6.2020. 

Hlasování: 7 pro  
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g) A doporučuje ZM ke schválení OZV č. 1/2019  o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Hlasování: 7 pro  

 

h) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č.parc. 497/2 v k.ú. Pečky o velikosti 

158,5m
2
 za podmínek:  

 rozšíření parkovací plochy 

 cena 40,-Kč/m
2
/rok 

 na dobu určitou 2 roky, platba při podpisu smlouvy 

Hlasování: 6 pro, 1 proti   

 

i) Pořádání silvestrovského ohňostroje v roce 2020. 

Hlasování: 7 pro  

 

j) Navýšení úvazku na 13,75 pracovníků Pečovatelské službě města Pečky na dobu 12 

měsíců od 12.11.2019. 

Hlasování: 7 pro  

 

k) Stažení žádosti o dotaci v rámci výzvy MAS Podlipansko OPZ, název projektu „Sociálně 

odpovědná obec“ /RM dne 4.2.2019/ z důvodu novelizace zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/. 

Hlasování: 7 pro  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


