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Čj.: PEC/969/2019

U s n e s e n í č.2/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného
dne 20.3.2019 v 17.30 hodin v Kulturním středisku Pečky.
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
Pečkách.
Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
II.

Zastupitelstvo města bere na vědomí :

 Investiční záměr společnosti RIOCATH
 “Dotazník pro vyhodnocení nároků na Skupinový vodovod Kolín”, které budou sloužit
zpracovateli “Aktualizace analýzy vodárenských poměrů ve vybraných oblastech /č. 1 a
č. 2/ okresu Kolín”, jako hlavní podklad pro posouzení stávajícího Skupinového
vodovodu Kolín a následnému návrhu nutných technických opatření pro zajištění
zabezpečenosti pitné vody v budoucnu

III.

Zastupitelstvo města schvaluje :

a) Poskytnutí půjček z FRB, 1.kolo pro rok 2019 na základě výběrového řízení tomuto
uchazeči:
 Petr Hubáček, bytem Jiřího z Poděbrad 606, Pečky
30.000,-Kč
02 zřízení plynového topení
– přípojky
b) Rozpočtová opatření č. 2/2019 /viz příloha/.
c) Přistoupení města Pečky prostřednictvím MAS Podlipansko do Destinace
Kutnohorsko a Kolínsko za 1.000,-Kč pro obec/rok.
d) A pověřuje Radu města k přípravě souboru otázek, odpovědí a podkladů ve věci
investičního záměru společnosti RIOCATH.
e) A pověřuje Kontrolní výbor k prověření zápisů z jednání RM a ZM od roku 2016 ve
věci společnosti RIOCATH.
IV.

Zastupitelstvo města ukládá :

1. Vedoucí ek.správního odboru M.Bahníkové připravit smlouvu se žadatelem o půjčku z
FRB, I.kolo 2018. Pověřuje starostku města podpisem smlouvy se žadatelem dle bodu
III.a/.
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2. Starostce města zajistit členství v Destinaci Kutnohorsko a Kolínsko
prostřednictvím MAS Podlipansko.

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

Vyvěšeno dne : 21.03.2019
Sejmuto dne :

Mgr. Blanka Kozáková
2. místostarostka města

