
Čj.:   PEC/347/2020            

                                                                     

 U s n e s e n í    č. 1/2020    

         ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 

        12. 2. 2020 v 17.30 hodin v jídelně Základní školy, 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 20 členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 

 Plnění rozpočtu a plán hospodářské činnosti ke dni 31. 12. 2019 

 Informace o plánu investičních akcí ve městě 

 Informace o stanovení termínů zasedání ZM v roce 2020 – 22. 4. 2020, 17. 6. 2020, 16. 9. 

2020, 11. 11. 2020, 16. 12. 2020 vždy od 17.30 hodin v jídelně Základní školy, Pečky  

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje:  

 

a) Koncept projektu „Obnova zeleně Pečecka“. 

b) Architektonickou studii “Veřejné WC u nádraží v Pečkách”. Studie bude doplněna o 

připomínky:  

 Navrhnout další variantní řešení fasády 

 Z bezpečnostního hlediska odstranit propojení chodníku podél bytového domu 

k podchodu 

c) Zařazení správního obvodu města Pečky do územní působnosti MAS Podlipansko 

o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky  na období 2021-2027.  

d) Podání žádosti o dotaci na akci/projekt “Dokončení opravy venkovního školního hřiště 

v parku” z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj 117D8220 – Podpora obcí s 

3 001 – 10 000 obyvateli, DT 117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury. 

e) Poskytnutí návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčky) Římskokatolické farnosti 

Pečky, IČO 61632236 ve výši 300.000,-Kč na opravu vitráží na kostele Sv.Václava v 



Pečkách – 1. etapa. Splácení půjčky v ročních splátkách po 60.000,-Kč, první splátka 

30. 11. 2021, poslední splátka 30. 11. 2025. 

f) Odkoupení pozemku č. parc. 2178/17 (44 m
2
) - břeh Mlýnského náhonu - od 

spoluvlastníků p. Václava Nováka, bytem Ostrá 53 - (1/4 podílu) a p. Evy Škochové, 

bytem Poděbrady, ul. Dr. Horákové 41 – (1/4 podílu).                        

Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem v celkové výši  

623,04 Kč za 1/4 podílu (x 2 vlastníci = 1.246,08 Kč). Znalecká cena činí  

56,64,- Kč/m
2
. Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. 

v Kolíně a zajistí sepsání kupní smlouvy. 

g) Odkoupení pozemku č. parc. 2169/20 (175 m
2
) v obci a k.ú. Pečky – pozemek v areálu 

ČOV - od paní Jindry Veselé, bytem Pečky, Sokolská 390. 

Pozemek bude odkoupen za dohodnutou cenu v celkové výši 17.500,-Kč  

(tzn. 100,- Kč/m
2
). Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s převodem  

u K.Ú. v Kolíně a zajistí sepsání kupní smlouvy. 

h) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory včasné přípravy 

projektů EU 2021+ a NIP a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

projekt Studie Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách. 

i) Rozpočtová opatření č. 1/2020 /viz příloha. 

 

 

IV. Zastupitelstvo města ukládá :    

 

1. Kontrolnímu výboru v rámci své kontrolní činnosti zaměřit se na výběrové řízení 

dodavatele tisku Pečecké noviny a na výběrové řízení dodavatele IT služeb pro 

Městský úřad Pečky. 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová 

     starostka města 

Bc. Iveta Minaříková               Mgr. Blanka Kozáková 

1. místostarostka města              2. místostarostka města 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:   18.02.2020 

Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 


