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Čj.:  PEC/4156/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 14. 12. 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  

 

Rada města schvaluje:    

 

a) A doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace z OPŽP na realizaci projektu: „Obnova 

zeleně na Pečecku“.   

Hlasování: 7 pro 

 

b) Objednání elektronického pasportu hřbitova v aplikaci GisOnline za celkovou cenu  

120. 000,-Kč + 21% DPH od společnosti TopGis, s.r.o., IČ: 29182263. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) A souhlasí se stanovením nájemného pro rok 2021 za vodohospodářský majetek uvedený 

ve smlouvě o nájmu mezi městem Pečky a Pečeckými službami s.r.o. ze dne 15.12.2010 

takto: roční nájemné pro rok 2021 činí 1.287.232,- Kč + DPH. 

Hlasování: 7 pro 

 

d) Uzavření nájemní smlouvy s vlastníky plechových garáží na pronájem částí pozemků č. 

parc. 1467/1 a 1467/3.  Pronájem se týká pozemků pod jednotlivými garážemi (do cca 

20 m
2
). Nájem činí 100,- Kč/garáž/měsíc (tzn. 600,-Kč/rok). Smlouvy budou uzavřeny od 

1. 1. 2021 do 30.  6. 2021 na dobu určitou – 6 měsíců s těmito vlastníky: 

pan Jaroslav Klindera, Přátelství 754, Pečky 

pan Václav Rybář, Grégrova 302, Pečky 

pan Josef Kozibratka, Klicperova 257, Pečky 

Hlasování: 7 pro 

 

e) Uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem plechové garáže na pronájem části pozemku č. 

parc. 1927/1 (lokalita sídliště – ul. Přátelství). Pronájem se týká pozemku pod garáží (do 

cca 20 m
2
). Nájem činí 100,- Kč/garáž/měsíc (tzn. 1.200,- Kč/rok). Smlouva bude 

uzavřena od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na dobu určitou – 1 rok s vlastníkem paní Věrou 

Šukovou, Tř. 5. května 177, Pečky.   

Hlasování: 7 pro 
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f) Uzavření „Smlouvy o zřízení inženýrské sítě č. E791-S-4758/2020“ do pozemku v 

majetku města č. parc. 1635 v obci a k.ú. Pečky (lokalita v ul. Pod Drahou) – komunikační 

vedení – dle žádosti fy. Správa železnic, s.o., se sídlem v Praze 1, Dlážděná 1003/7. 

Služebnost podle smlouvy se zřizuje bezúplatně. 

Hlasování: 7 pro 

 

g) Uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti“ do 

pozemků v soukromém vlastnictví -  č. parc. 1935/5 a 1948/9 – oba v majetku pana Pavla 

Krejčího, bytem Pečky, ul. Sladkovského čp. 940 – uložení dešťové kanalizace – odvod 

dešťových vod z lokality Bačov – akce: “Vodovodní řad v části Bačov, k.ú. Pečky“. VBř 

se zřizuje za cenu v celkové výši 10.000,-Kč splatných po zavkladování u K.Ú. v Kolíně. 

Hlasování: 7 pro 

 

h) Uzavření SOD mezi městem Pečky a vybraným uchazečem zadávacího řízení firmou 

Daniel Šperk, Budiměřice 147, 288 02 Budiměřice, IČ 68992335 na realizaci veřejné 

zakázky: „Stavební úpravy a obnova interiéru KS Pečky – dodatečné vícepráce“ za cenu 

899.453,98Kč bez DPH, tzn. 1.088.339,-Kč včetně 21%DPH.   

Hlasování: 7 pro 

 

i) Uzavření dodatku č. 1 a dodatek č. 2 k SOD ze dne 15.4.2019 mezi společnými 

objednateli – městem Pečky a Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a 

dodavatelem – firmou STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 na stavební práce 

akce: “II/329 Pečky, rekonstrukce“.  Předmětem dodatku č. 1 jsou více a méně práce dle 

přílohy ZBV.   

Předmětem dodatku č. 2 je snížení spoluúčasti města na této stavbě o 98.023,67Kč + DPH 

tj. 118.608,64Kč včetně 21% DPH.   

Hlasování: 7 pro 

 

j) Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce: "Provedení odborného 

prořezu, tvarování a výchovné řezy stromů v období roku 2021/2022". Hodnotícím 

kritériem je stanovená nejnižší nabídková cena bez DPH. Rada města jmenuje členy 

komise pro hodnocení cenových nabídek a termín konání výběrového řízení 4. 1. 2021 na 

MěÚ Pečky v 10.00 hod.  Rada města dále schvaluje lhůtu k podání nabídek do 4. 1. 2021 

do 9.00 hod.   

Členové komise:             Náhradníci: 

1. Bc. Iveta Minaříková                                              Mgr. Alena Švejnohová 

2. Tomáš Vodička                                                       Ing Jana Zindrová 

3. Hana Pokorná                                                          Ing. Pavel Krejčí 

Hlasování: 7 pro 

 

k) Přípravu a podání žádosti o dotaci na péči o válečné hroby v k. ú. Pečky a Velké 

Chvalovice z programu „Zachování a obnova historických hodnot 1“ Ministerstva obrany 

ČR (Identifikační číslo programu:107290). 

Hlasování: 7 pro 
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l) A dává souhlas jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Pečky, Tř. Jana 

Švermy 342 s přijetím účelově určeného daru ve výši 18.000,- Kč na základě darovací 

smlouvy od Spolku rodičů a přátel ZŠ Pečky, IČ: 01346857. 

Hlasování: 7 pro 

 

m) A doporučuje ZM ke schválení aktualizaci Strategického plánu města Pečky a doplnění o 

tyto body:  

Prioritní oblast sport, kultura, školství, sociální služby  

Aktivita L.2.1.6  pořídit nový automobil pro činnost PS – dotace MAS  2021 

Aktivita L.2.1.8 zřídit pobytovou odlehčovací službu     2026 

Aktivita L.2.2.2 rekonstrukce sociálního zázemí ve zdravotním středisku   2022 

Aktivita L.2.3.6 obnovení městské policie Pečky     2021 

Aktivita L.4.3.1 zvážit výstavbu sportovně relaxačního centra ve vnitrobloku školy  

Aktivita L.4.3.19 rekonstrukce provozního zázemí u 3třech tříd MŠ Pečky (výdejna 

pokrmů, jídelní výtah, WC a úklidová komora)   2024 

Aktivita L.4.3.20 rekonstrukce rozvodů vody v MŠ Pečky    2024 

Aktivita L.4.3.21 rekonstrukce soc. zařízení pro děti v 6ti třídách MŠ Pečky  2024 

Aktivita L.4.3.22 rekonstrukce rozvodů elektroinstalace     2024 

klimatizace nebo alternativní odstínění učeben orientovaných  

na jihovýchod                     2024  

zastřešení vstupního prostoru u vstupu na novou školu         2022 

výměna střešní krytiny nová škola, oprava střechy ŠJ  2021 

rekonstrukce kabinetů školy                  2023 

Prioritní oblast Životní prostředí         

Aktivita Z.2.1.7 realizovat opatření pro hospodaření s dešťovou vodou u městských 

budov-změna znění z: ověřit možnost grantů na vsakovací nádrže 2019 

Hlasování: 7 pro 

 

n) Odměnu ředitelům Základní školy Pečky, Mateřské školy Mašinka Pečky, Pečovatelské 

služby města Pečky, Kulturního střediska města Pečky a Městské knihovny Sv. Čecha 

Pečky. 

Hlasování: 7 pro 

 

o) Uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. 3/2020 mezi městem Pečky a Spolkem 

rodičů a přátel ZŠ Pečky, z.s., Tř. Jana Švermy 342, IČ 01346857. Předmětem dodatku je 

souhlas s nevyužitím části dotace a její přesunutí do roku 2021.  

Hlasování: 7 pro 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


