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Čj.:  PEC/2917/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 31. 8. 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 projednala:  

 

- Plnění úkolů  

- Znění dopisu zaslaného hejtmankou Středočeského kraje ve věci problematiky 

financování veřejné dopravy se  žádostí na možné řešení sanace propadu tržeb dopadem 

nemoci COVID-19  u objednávané dopravy na území Středočeského kraje /viz příloha/ 

- Rozpis hodin ve sportovní hale „Parkhala“ pro sezónu 2020 – 2021 předložený předsedou 

sportovní komise /viz příloha/. 

Rada města schvaluje:    

 

a) Rozpočtová opatření č. 9/2020 /viz příloha/. 

Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven 

 

b) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 10/2020 /viz příloha/. 

Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven 

 

c) Řád veřejného Pohřebiště města Pečky /viz příloha/, který je v souladu se zákonem o 

pohřebnictví. Řád pohřebiště je účinný dnem 1.9.2020. RM doporučuje ZM ke schválení 

OZV č. 3/2020, o zrušení OZV č. 2/2005 - Řád veřejného pohřebiště v Pečkách. Vyhláška 

č. 2/2005 je nahrazena novým Řádem veřejného pohřebiště města Pečky. 

Hlasování: 4 pro, 2 nepřítomni, 1 omluven 

 

d) Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6005956/1 na 

pozemcích v majetku města č. parc. 575, 632, 672/9, 698/3, 699, 700/1, 828, 831/2, 831/3 

a 908 -  stavba "Pečky, JIH - kVN, kNN, dem. vN, NN" – s fy. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 

IV.-Podmokly za celkovou cenu 147.500,- Kč + DPH (jedná se o 1.475 bm).  

Hlasování: 4 pro, 2 nepřítomni, 1 omluven 

 

e) Ukončení „Smlouvy č. Z_S14_12_8120075226“ výpovědí s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem v Děčíně IV.-Podmokly, ul.Teplická 874/8 – uzavřenou dne 2. 7. 2020, týkající 

se přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie v ul. M. Alše v Pečkách 

z důvodu nedodržených podmínek /ceny/ ze strany ČEZ Distribuce, a.s..  

Hlasování: 4 pro, 2 nepřítomni, 1 omluven 
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f) Zveřejnění záměru na pronájem části ochozu vodárenské věže v Pečkách za těchto 

podmínek: 

 nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  od 5. 9. 2021 do 31. 12. 2024 

 výše nájemného je stanovena na 127.705,- Kč/rok+DPH 

 spolehlivost nájemce 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

g) A doporučuje ZM ke schválení prodej nově zaměřených pozemků - č. parc. 535/2  

(76 m
2
) - orná půda a pozemku č. parc. 2226/40 (35 m

2
) - orná půda v obci a k.ú. Pečky 

manželům Jiřímu a Evě Zelenkovým, bytem Pečky, Lobňanská 1171 za celkovou cenu ve 

výši 108.225,- Kč (tzn. 975,- Kč/m
2
). Kupující dále uhradí poplatek spojený s převodem u 

K.Ú. v Kolíně a zajistí a uhradí vypracování geometrického plánu. Prodávající zajistí 

sepsání kupní smlouvy a zaregistrování u K.Ú. v Kolíně. 

Hlasování: 4 pro, 2 nepřítomni, 1 omluven 

 

h) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku č. parc. 85/5 (76 m
2
) – v k.ú. Velké 

Chvalovice – koryto vodního toku umělé – od manželů Josefa a Marie Sochových, bytem 

Velké Chvalovice, ul. Dlouhá čp. 105. Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou 

soudním znalcem ve výši 4.305,- Kč tzn. 56,64 Kč/m
2
. 

Město Pečky jako kupující uhradí všechny poplatky spojené s převodem. 

Hlasování: 4 pro, 2 nepřítomni, 1 omluven 

 

i) Termín a program zasedání ZM Pečky dne 16.9.2020 od 17.30 hodin v jídelně ZŠ Pečky 

/viz příloha/. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

j) Pořádání 3. ročníku Svatováclavských farmářských trhů dne 3.10.2020 od 8 – 13 hodin 

v Kremlově parku, Pečky a uzavření smlouvy s MAS Podlipansko na zapůjčení mobiliáře. 

Hlasování: 4 pro, 2 nepřítomni, 1 omluven 

 

k) Poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč p. Vlastě Štellové, bytem Velké Chvalovice 13 na 

pořádání kulturní akce „Chvalovické posvícení“ dne 19.9.2020 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy.  

Hlasování: 4 pro, 2 nepřítomni, 1 omluven 

   

l) Zahájení příprav pro zřízení místa pro přecházení nebo přechodu pro chodce v ulici 

Sladkovského, a to od ulice V Horkách do ulice Mlýnská, Pečky po konzultaci s dopravním 

inženýrem s ohledem na plánované dokončení cyklostezky z Ratenic. 

Hlasování: 4 pro, 1 zdržel se hl., 1 nepřítomen, 1 omluven 
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m) Změnu platebních podmínek v rámci dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. PEC/3326/2019 k akci 

Projektová dokumentace Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever – 

2.etapa. Změna platebních podmínek dle přiloženého návrhu bude doplněna vedle 

dodatečného plnění. 

Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven 

 

n) A doporučuje ZM ke schválení návrh na doplnění pozemku ve vlastnictví Města Pečky do 

změny ÚP č. 3 v souběhu se změnou Ing. Ivy Malinové ve smyslu příslušných ustanovení 

stavebního zákona. Zhotovitelka ÚP Ing. Arch. Martina Tunková zapracuje změny 

územního plánu tzv. zkráceným způsobem. 

Hlasování: 4 pro, 2 nepřítomni, 1 omluven 

 

o) Úpravu ceníku služeb poskytovaných Pečeckými službami s.r.o. a Službami města Pečky 

s.r.o. pro město Pečky od 1. 9. 2020 /viz ceník služeb/. 

Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hl., 1 omluven 

 

p) Prominutí dlužné částky na nájemném za období 7 a 8/2020 ve výši 1.734,-Kč MO 

Neslyšících za pronájem chatičky u rybníka Benešák a ukončení nájemního vztahu 

dohodou k 31.8.2020. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


