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Čj.:  PEC/570/2021 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 22. 2. 2021 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) Uzavření "Smlouvy o bezúplatném užívání majetku" - částí pozemků č. parc. 2007/15, 

2007/16 a 2007/17 (u domu čp. 903). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 

2021 do 28. 2. 2031 tzn. 10 let, výpovědní lhůta 6 měsíců bez uvedení důvodu. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

b) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VBř - č. 8800100870_1/BVB/P na pozemcích 

v majetku města č. parc. 357/36, 357/32 a 20/1 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice – 

přeložka u čp. 197 – s firmou GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96 

za celkovou cenu ve výši 500,- Kč + DPH. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související 

č. 4000235894 na pozemcích v majetku města č. parc. 357/36, 357/32 a 20/1 v obci 

Pečky a k.ú. Velké Chvalovice (přeložka u čp. 197) – s firmou GasNet, s.r.o. se sídlem 

Ústí nad Labem, Klíšská 940/96 za celkovou cenu ve výši 500,- Kč + DPH. 

Hlasování: 7 pro 

 

d) Slevu na nájemném NP ve výši 50% za měsíc leden, únor, březen 2021 p. J. 

Hendrichové, bytem Dobřichov 3, Pečky za provozovnu kadeřnictví v čp. 184.  

Důvodem je uzavření provozovny v době nouzového stavu a protiepidemických 

opatření.     

Hlasování: 7 pro 

 

e) Snížení nájemného všem lékařům za ordinace v objektech Města Pečky  o částku ve 

výši 2 měsíčních nájmů  – kompenzace  v době pandemie.  

Hlasování: 5 pro, 2 zdrželi se hl. 
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f) Uzavření SOD na zhotovení projektové dokumentace akce: “Dostavba učeben a 

tělocvičny v ZŠ Pečky“ s vybraným uchazečem firmou Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 

71/99, 612 00 Brno za cenu 5.840.000,- Kč bez DPH, tj. celkem 7.066.400,- Kč vč. 

21% DPH, z toho 2.380.000,- Kč bez DPH za zpracování PD pro vydání společného 

povolení (DUR+DSP) a 3.460.000,- Kč bez DPH za zpracování PD pro provádění 

stavby. 

Hlasování: 7 pro 

 

g) Uzavření Příkazní smlouvy s vybraným uchazečem firmou Atelier 99 s.r.o., 

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno na výkon autorského dozoru stavby za cenu 700,- 

Kč/h, bez DPH, tj. 847,- Kč vč. 21% DPH akce: “Dostavba učeben a tělocvičny v ZŠ 

Pečky“.  

Hlasování: 7 pro 

 

h) Uzavření Příkazní smlouvy na provádění činnosti TDI a BOZP akce „Obnova podlah 

KS Pečky“ s firmou PlanPoint, s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10 za cenu 20.240,- 

Kč/měs. bez DPH, tj. 24.490,40 Kč vč. 21% DPH. 

Hlasování: 7 pro 

 

i) Uzavření Příkazní smlouvy na provádění činnosti AD akce „Obnova podlah KS 

Pečky“ s firmou Bianco architects, s.r.o., U Lužického semináře 97/18, Praha 1 za 

cenu 10.000,- Kč/měs. bez DPH, tj. 12.100,- Kč vč. 21% DPH. 

Hlasování: 7 pro 

 

j) Zadávací dokumentaci k projektu "Rozšíření odděleného sběru využitelných odpadů 

na území města Pečky". Jedná se o 1.100 kusů nádob o velikosti 240 litrů na plast, 

1.100 kusů nádob o velikosti 240 litrů na papír, 100 kusů nádob o velikosti 240 litrů na 

bioodpady, 2 kusy nádob o objemu 1.100 litrů na kovy, 1 kus velkoobjemového 

kontejneru o objemu 8 m
3
 na objemný odpad, a 2 kusy velkoobjemových kontejnerů o 

objemu 8 m
3
 na biologicky rozložitelný odpad. 

Hlasování: 7 pro 

 

k) Přijetí dotace pro Pečovatelskou službu města Pečky na poskytování sociálních služeb 

ve výši 2.771.700,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na 

poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona 

č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících 

pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 

vyloučení, na rok 2021, evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0743/SOC/2021. 

Hlasování: 7 pro 

 

l) Umístění cedule zákazu vjezdu do lokality „u Benešáku“, včetně dodatkové tabulky – 

vjezd povolen s povolením Městského úřadu Pečky. 

 Hlasování: 7 pro 
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Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


