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Čj.:  PEC/1270/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 27. 4. 2020 od 14.30 hod. na Městském úřadě v 

Pečkách.       

Zasedání RM proběhlo prostřednictvím videokonference z důvodu vyhlášeného nouzového 

stavu v České republice v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.  

 

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

 

 

 

Rada projednala:  

 

a) Předložené podklady ke schvalování účetní závěrky města sestavené k 31.12.2019 

s výjimkou zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, která bude doložena po 

provedení konečného přezkumu 11.5.2020. Podklady budou v souladu se směrnicí  

č. 2/2014 předloženy finančnímu výboru. 

Hlasování: 7 pro 

 

Rada města schvaluje:    

      
b) Ukončení "Smlouvy o nájmu pozemku" - čj.: 1379/2014 ze dne 30. 4. 2014  (pronájem 

části chodníku u čp.89 - u nádraží ČD) s panem Tran Van Thanhem, Velké Chvalovice 9. 

Smlouva bude ukončena dohodou ke dni 30.4.2020. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) A doporučuje ZM ke schválení směnu pozemků – s Ing. Jiřím Zajícem, Radim 426 

(pozemky č. parc. 369/4 (33 m
2 

) - k.ú. V. Ch.- ost. plocha, ost. komunikace), č. parc. 

2176/6 (7 m
2
) - neplodná půda, ost. plocha a č. parc. 2178/11 (400 m

2
) - koryto vodního 

toku umělé – v k.ú. Pečky za pozemek v majetku města č. parc. 2262/8 (448 m
2
) - trvalý 

travní porost – v k.ú. Pečky. Směna pozemků bude bezúplatná. Náklady spojené 

s převodem a sepsání smlouvy zajistí město. 

Hlasování: 7 pro 

 

d) Uzavření kupní smlouvy mezi městem Pečky a společností Kompostárna Hořátev s.r.o., 

Družstevní 770, Jirny na prodej použitých silničních panelů z lokality ul. K.H. Máchy 

v Pečkách za cenu 250,-Kč/m
2
 panelu. 

Hlasování: 7 pro 
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Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města   

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


