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Čj.:  PEC/221/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 20.1.2020 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) A stanoví příspěvkovým organizacím města závazné ukazatele na rok 2020. 

U ZŠ Pečky bude pořízení DHM v souladu s předloženým záměrem, který byl součástí 

návrhu rozpočtu ZŠ /vybavení kanceláře, kabinetů a ŠD, polohovatelné lavice a židle, 

skříňky do šaten, 17 x nový PC, atd./ /viz příloha/. 

Hlasování: 7 pro 

 

b) Vyhlášení I. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 

2020 ve výši 200.000,- Kč. Úroková sazba pro půjčky poskytnuté v roce 2020 bude 4%. 

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 2. 2020 – 29.02.2020. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) A doporučuje ZM ke schválení 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 cenu stanovenou dohodou 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. 

Hlasování: 7 pro 

 

d) Poskytnutí dotace ve výši  3.000,-Kč pro Tenisovou akademii Jan Váňa, IČ: 02050692, 

Sportovní 158, 29001 Poděbrady a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

e) Vypracování návrhu nové OZV o regulaci hlučných činností a zákazu používání zábavní 

pyrotechniky. 

Hlasování: 4 proti, 3 zdrželi se hl. 

Tento bod nebyl schválen         

 

f) A uděluje Cenu starostky města Pečky panu Jaroslavu Kučerovi za mimořádně 

dlouhodobou a zcela nadstandardní správu radničních hodin a také v souvislosti s jeho 

životním jubileem.  

Hlasování: 7 pro 
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g) Snížení nájemného za umístění vysílacího bodu sítě /vodojem/ na 10.000,-Kč/rok + paušál 

za spotřebu energie 1.000,-Kč/rok na základě žádosti DPT, s.r.o., Nám. Přemyslovců 16/9, 

28802 Nymburk, IČ: 25663003 a zároveň uzavření Dodatku č. 1, týkající se tohoto 

snížení.  

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

h) Platový výměr ředitelky MŠ MAŠINKA Pečky p. Mgr. Miroslavy Zumrové s účinností 

od 1.2.2020, kterým se zvyšuje platový stupeň na základě dosažené praxe.  

Hlasování: 7 pro 

 

i) A doporučuje ZM ke schválení studii využití prostoru u nádraží. 

Hlasování: 7 pro 

 

j) Zapojení města Peček do 12. ročníku výstavy „Má vlast cestami proměn“. 

Hlasování: 7 pro 

 

k) Podání žádosti o neinvestiční dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje 

Pečovatelskou službou města Pečky ve výši 600.000,-Kč.  

Hlasování: 7 pro 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města  

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města  


