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Čj.:  PEC/3824/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 16. 11. 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  

- Architektonický návrh Ing. Michala Fotta na zklidnění dopravy komunikace Brožova    

v blízkosti ZŠ Pečky  

 

 

Rada města schvaluje:    

 

a) Směrnici pro inventarizaci majetku a závazků města Pečky za rok 2020, plán inventur na 

rok 2020 a členy inventarizačních komisí. 

Hlasování:  7 pro 

 

b) Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků č. parc. 1467/1 a 1467/3 v obci a k.ú. 

Pečky (plechové garáže - lokalita "U Rejnoka") za těchto podmínek: 

- pronájem se týká částí pozemků pod plechovými garážemi (lokalita u Rejnoka-

výměra pod 1 garáží cca 20 m
2
 ) 

- nájem činí 100,-Kč/garáž/měsíc  

- smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena od 1. 1. 2021 na dobu určitou do 30. 6. 

2021 (tzn. na 6 měsíců) 

- pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

Hlasování:  7 pro 

 

c) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. parc. 1927/1 v obci a k.ú. Pečky 

(plechová garáž na sídlišti) za těchto podmínek: 

- pronájem se týká částí pozemku pod plechovou garáží (lokalita na sídlišti v ul. 

Přátelství – výměra garáže cca 20 m
2
 ) 

- nájem činí 100,- Kč/garáž/měsíc (tzn. 1.200,- Kč/rok) 

- smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena od 1. 1. 2021 na dobu určitou do 31. 12. 

2021 (tzn. 1 rok) 

- pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

Hlasování:  7 pro 
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d) Snížení nájemného p. Petru Klokočníkovi, Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 255 za rok 2021 ve 

výši 9.000,-Kč, tj. nájemné za měsíce leden a únor 2021.  

Hlasování:  7 pro 

 

e) A doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu MMR ČR, 

117D8220 Podpora obcí s 3 001-10 000 obyvatel, Podprogram Podpora obnovy místních 

komunikací na stavební akci: „Úprava křižovatky Tř. 5 května a P. Bezruče“.  

Hlasování: 3 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hl. 

      Tento bod nebyl schválen.          

 

f) Uhrazení nákladů na zajištění odstranění havarijního stavu a dalších stav. úprav vč. 

zhotovení nového topení v zázemí AFK – šatna domácích a sprchy ve výši 129.234,-Kč. 

Náklady budou uhrazeny AFK Pečky, IČO 62994417.  

Hlasování:  7 pro 

 

g) Podmínky pro uveřejnění nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané formou 

otevřeného řízení akce: “Dostavba učeben a tělocvičny v ZŠ Pečky- zpracování projektové 

dokumentace a výkon autorského dozoru“, hodnotící kritérium ekonomická výhodnost 

nabídky a lhůty plnění. A schvaluje složení hodnotící komise:  

členové:       náhradníci:  

Mgr. Alena Švejnohová - starostka           Tomáš Vodička - člen RM  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka  

Jiří Katrnoška – člen RM                     Šárka Horynová – člen RM  

MgA. Jan Drška – architekt města    Michal Mráz – architekt   

Ing. Radek Čížek – vedoucí stav. odboru Ing. Martina Macháčková – stav. odbor  

Ing. Věra Růžičková – vedoucí odboru BH        Ing. Pavel Krejčí – investiční technik  

Mgr. Ing. Luboš Zajíc – ředitel ZŠ  Mgr. Jan Hranička – zástupce ředitele ZŠ 

Předpokládaná hodnota stanovená zpracovatelem studie je celkem 10,7 mil. Kč bez DPH.  

Hlasování:  7 pro 

 

h) Uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě č.  4/2020 mezi městem Pečky a Českou 

křesťanskou akademií z.s., Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, IČO 15887472.  Předmětem 

dodatku je souhlas s využitím části dotace ve výši 20.584,-Kč  do 31.12.2021.  

Hlasování:  7 pro 

 

i) Zapojení města Pečky do soutěže Má vlast cestami proměn pro rok 2021.  

Hlasování:  7 pro 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


