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Čj.:  PEC/2160/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 29.6.2020 od 15.00 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 projednala:  

 

- Připomínky k OZV č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Připomínky budou zapracovány do textu OZV a znovu projednány na radě 20.7.2020.  

- Poskytnutí dotace pro TJ Spartak Pečky, IČ: 61883751 na zřízení kanalizační přípojky 

k tenisové klubovně na sokolišti. Bod bude projednán na příštím zasedání RM 20.7.2020. 

 

Rada města schvaluje:    

 

a) Snížení nájemného pro uživatele prostor sloužících podnikání, kteří měli alespoň po 

část období od 13.3.2020 do 30.6.2020 nařízeno uzavření provozovny, o 30% za 

období 1.4.2020 – 30.6.2020 /viz příloha/.  

Hlasování: 6 pro, 1 proti 
 

b) Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor v 1. patře Zdravotního střediska, 

V.B.Třebízského 292, Pečky.  

 Výměra ordinace: 25m
2
 

 Doba výpůjčky: na dobu určitou do 31.12.2020 

 Účel: provozování veřejně prospěšných služeb  

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

c) Uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2/2020 ( 10.000,-Kč na pořádání 

koncertu) se ZUŠ Pečky, IČ: 70836299, dodatkem se prodlouží termín použití dotace 

do 31.10.2020 a termín finančního vypořádání do 31.12.2020.  

Hlasování: 7 pro 

 

d) Uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1/2020 (5.000,-Kč na pořádání 

šachového turnaje) s TJ Sokol Pečky, IČ: 00664171, dodatkem se prodlouží termín 

použití dotace do 31.12.2020 a termín finančního vypořádání do 31.1.2021.  

Hlasování: 7 pro 
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e) Výsledek Veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Územní plán Pečky – změna  

č. 3“. Zhotovitelem územního plánu bude Urbanistické studio Dobřichovice, Ing. arch. 

Martina Tunková, Krajníkova 113, Dobřichovice, IČ: 75478200 za cenu 190.000,-Kč 

/zhotovitel není plátcem DPH/. Pověřuje starostku města podpisem smlouvy na 

zhotovení ÚP Pečky - změny č. 3. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

f) Žádost o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Pečky podle § 6, odst. 6 písm. b/ 

stavebního zákona Městskému úřadu Kolín, odboru investic a územního plánování, 

Karlovo náměstí 78, Kolín. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

g) Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o údržbě veřejného osvětlení č. 001/2020 mezi 

městem Pečky a Službami města Pečky s.r.o. /viz příloha/. 

Hlasování: 7 pro 

 

h) Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nakládání s komunálními odpady č. 001/2020, 

včetně ceníku mezi městem Pečky a Pečeckými službami s.r.o. Pečky /viz příloha/. 

Hlasování: 7 pro 

 

i) Odměny ředitelům příspěvkových organizací – Základní školy Pečky, Pečovatelské 

služby města Pečky, Městské knihovny Sv. Čecha v Pečkách, Mateřské školy Mašinka 

Pečky, Kulturního střediska města Pečky /viz příloha/. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

j) Přijetí dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje ve výši 560.000,-Kč na 

úhradu části mzdových nákladů Pečovatelské služby města Pečky.   

Hlasování: 7 pro 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

 

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města   

 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


