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Čj.:  PEC/1193/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 15. 4. 2020 od 14.00 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 města schvaluje:    

      
a) Odkup vybavení -  /multisloupky, volejbalový stojan rozhodčího/ od TJ Spartak Pečky, 

z.s., Prokopa Holého 942, Pečky používaného ve sportovní hale za třetinu pořizovací 

ceny, která činí 13.289,-Kč a jeho zařazení do majetku města. 

Hlasování: 7 pro  

 

b) Rozpočtová opatření č. 4/2020 „Sokolovna“ /viz příloha/. 

Hlasování: 7 pro  

 

c) A doporučuje ZM ke schválení změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Pečky 

v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou usnesením č. 69/2020 Sb. /on-line 

zasedání/. 

Hlasování: 7 pro  

 

d) Uzavření Dodatku č. 1 ke SOD mezi městem Pečky a firmou TELSIG-servis, spol. s r.o., 

U Jezera 767, Velký Osek na stavební práce akce: „Výstavba samostatného parkovacího 

systému P+R Pečky“ za cenu 5.509,80 Kč bez DPH, tzn. 6.666,85 Kč, včetně 21%DPH. 

Cena prací se upravuje o rozdíl více práce /navýšení plochy o 10 m
2
/ a méně práce 

/neprovedení založení parkového zatravnění/. 

Hlasování: 7 pro  

 

e) Vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku umístěného v budově 

VCP dle přílohy likvidací – účet 028.0141, pořizovací cena celkem 48.771,50 Kč, rok 

pořízení 2005. 

Hlasování: 7 pro  
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f) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci /bezúročné půjčky/ 

ve výši 2.500.000,-Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu Města Pečky č. V – 2/2020 mezi městem Pečky a TJ Sokol Pečky, 

Petra Bezruče 330, Pečky, IČ: 00664171. Podmínkou půjčky bude záruka v podobě 

zástavního práva či jiné záruky ve prospěch města v případě nemožnosti dostát závazkům 

vzniklým městu ze strany TJ Sokol Pečky. 

Hlasování: 7 pro  

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města   

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


