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Čj.:  PEC/4195/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 21. 12. 2020 od 13.00 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:  

 

-  Plnění úkolů  

 

Rada města schvaluje:    

 

a) Rozpočtové opatření č. 16/2020. 

Hlasování: 7 pro 

 

b) Poskytnutí daru ve výši 2.000,-Kč neziskové organizaci Cesta životem bez bariér,  

IČ: 270 44 700, centrum KOSTKA v Kutné Hoře, Kvapilova 140/2.  

Hlasování: 7 pro 

 

c) Uzavření smluv mezi městem Pečky a Službami města Pečky s.r.o.: 

 Smlouva o údržbě veřejného osvětlení č. 001/2021  -  od 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 

 Smlouva o správě, údržbě a provozu hřbitova č. 002/2021 - od 1. 1. 2021 - 31. 12. 

2021 

 Smlouva o údržbě a čištění komunikaci č. 003/2021, včetně ceníku služeb od 1. 1. 

2021  

 Smlouva o údržbě veřejné zeleně, trávníků a květin č. 004/2021, včetně ceníku 

služeb od 1. 1. 2021 

 Smlouva o nakládání s odpady na správním území města Peček č. 005/2021 – od  

1. 1. 2021 – 31. 12. 2021  

Hlasování: 7 pro 

d) Vytvoření pracovní pozice „pracovník spisovny“ na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 

2021. 

Hlasování: 7 pro 

     

e) Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř. - služebnosti" č.IZ-12-6002002/VB/1, Pečky, 

Hellichova, přesl.SS100, čp. 601“-  na pozemku v majetku města č. parc. 214 v obci a k.ú. 

Pečky -  el. přípojka pro čp. 601, ul. Hellichova (MUDr. Jandová, bytem Ratenice 2) – 

s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV. Jedná se o již zrealizovanou stavbu, která se stala 

součástí distribuční soustavy elektrické energie pro dům čp. 601 v ul. Hellichova, Pečky - 

za nabídnutou cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH (jedná se o 6 bm, tzn. 1 bm = 166,70 Kč).  

Hlasování: 7 pro 
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f) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Pečky a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 

24729035 Děčín-Podmokly na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie na stavbu Pečky – Bačov, ul. Jeronýmova. 

Hlasování: 7 pro 

 

g) Uzavření dodatku č.1 ke SOD na akci: „MěÚ Pečky, odbor výstavby – rekonstrukce 

elektroinstalace“ mezi městem Pečky a firmou LENIA spol. s r.o., Záhořanského 5/2008, 

Praha 2 na prodloužení termínu realizace akce a to do 28. 1. 2021. 

Hlasování: 7 pro 

 

h) Uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. 8/2020  mezi městem Pečky a Svazem 

tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Pečky, IČO 71212621. Předmětem 

dodatku je souhlas s využitím části dotace do 31. 12. 2021. 
Hlasování: 7 pro 

 

i) Hmotný dar do celkové max. výše 4.000,-Kč pro zdravotníky ve zdravotním středisku 

v Pečkách za mimořádnou činnost v době pandemické situace.  

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomen 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


