
  

 

 

  Čj.: 541/2016    

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 22.2.2016 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

Přítomni:  Milan Urban, Šárka Horynová,  Ing. arch. Pavel Švanda, M.Sc., Martin Homan 

Omluveni:   PaedDr. Cecilie  Pajkrtová, Milan Paluska, Ing. Petr Zedník  

Ověřovatelé:   Martin Homan, Šárka Horynová  

Zapsala:          L. Renková   

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban. Ověřovatelé doporučili zápis 

z minulého jednání ke schválení.  

Pro:  Milan Urban,   Šárka Horynová, Ing. arch. Pavel Švanda, M.Sc., Martin Homan  

Zápis byl schválen. 

 

Starostou města byly předloženy doplňující body na program jednání 

- Aktualizace rozpočtového opatření 1/2016 

- Cenová nabídka na opravu kašny (úkol z 8.2.2016) 

 

V 15.15 hod. se na jednání RM dostavili zástupci společnosti RIOCATH, se sídlem 

Heřmanova 24, Praha 7, ve věci představení investičního záměru – dostavba bývalého 

kongresového sálu VÚKPS, včetně potřebného zázemí.   Předmětem tohoto investičního 

projektu je výstavba léčebně rehabilitačního centra, včetně výzkumu, vývoje a aplikace 

léčebně lékařských pomůcek. Jejich záměr bude rovněž představen na zasedání zastupitelstva 

města dne 2.3.2016. 

 

2. Kontrola úkolů  

 

2.11.2015 

- Trvá 5.2. Stavebnímu odboru Ing.Zavřelovi zajistit administraci vymáhání dluhů 

exekucí u neplatičů místního poplatku za TDO Exekutorským úřadem Praha 7, 

Přívozní  1054/2, soudní exekutor JUDr. Filip  Exner. 

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

 Informaci starosty z jednání s firmou Proxima Partner s.r.o. Praha 9, ve věci 

případného odkoupení nabízeného pozemku č. parc. 1468/21 v obci a k.ú. Pečky o 

celkové výměře 10018m
2
. Společnost Proxima Partner s.r.o., která zastupuje vlastníky 

pozemků souhlasí s návrhem města o posunutí termínu zahájení jednání na případné  

odkoupení pozemku  v roce  2017.  

 Písemnou informaci tajemnice PaedDr. Cecilie Pajkrtové o jednání s vedoucím PČR 

OO Pečky npor. Bc. Jaroslavem Rakem ohledně plnění koordinační dohody uzavřené 

dne 1.4.2009, dále o vyhodnocování využití záznamů z kamerového systému a zřízení 

odkazu na webu města na projekt „Bezpečné Pečky“.  

 Provedení řádné inventarizace majetku, závazků jiných aktiv a jiných pasiv 

k 31.12.2015 Městem Pečky, výsledky inventarizace jsou zpracovány v inventarizační 

zprávě. 

 Provedení řádné inventarizace majetku, závazků jiných aktiv a jiných pasiv k 

31.12.2015 příspěvkovými organizacemi města. 



  

 Informaci Ing. Zavřela o uvažované změně územního plánu č. 02 s tím, že projednání 

tohoto bodu bude přesunuto na další zasedání RM.   

 Žádost společnosti Hospic Anežky České oblastní charita Červený Kostelec, ve věci 

poskytnutí dotace na provoz v roce 2016 a předává tuto žádost vedoucí  ekonomicko-

správního odboru.  

 

4.Rada města schvaluje:   
 

a) Dočasnou úpravu komunikace ulice Pod Drahou, Pečky ve variantě  instalace dešťové 

vpustě  s následnou úpravou nejnižšího místa vozovky,  jako provizorní  řešení  s tím, 

že zadání  zpracování PD na celkovou rekonstrukci komunikace  bude zahrnuto do 

návrhu rozpočtu roku 2017.  

Pro: Milan Urban, Martin Homan, Šárka Horynová,   Ing. arch. Pavel Švanda, M.Sc.

        odp.Ing.Růžičková 

 

b) Opravu kašny na náměstí dle předložené cenové nabídky ve výši 35.100,-Kč stavební 

firmou Benedikt Ihnát, Svobody 526, Pečky (fasádní nátěr šedý odstín - odvodit 

z barevnosti radnice)  – viz příloha 

Pro: Milan Urban, Martin Homan, Šárka Horynová,   Ing. arch. Pavel Švanda, M.Sc.

        odp.Ing.Růžičková 

  

c) A doporučuje ZM ke schválení doplněné rozpočtové opatření č. 1/2016 - viz příloha   

Pro: Milan Urban, Martin Homan, Šárka Horynová,   Ing. arch. Pavel Švanda, M.Sc.

        odp.M. Bahníková 

 

d) A doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku č. parc. 345 o celkové výměře 

151 m
2
 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice pro TJ Sokol Velké Chvalovice, 

zastoupený předsedou panem Pavlem Ratajem se sídlem ve Velkých Chvalovicích čp. 

193. Převádějící zajistí sepsání smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti. Poplatek 

spojený s převodem u K.N. uhradí strana nabývající. Jedná se o majetkoprávní 

narovnání vztahů (vlastník pozemku x vlastník stavby).  

Pro: Milan Urban, Martin Homan, Šárka Horynová,   Ing. arch. Pavel Švanda, M.Sc.

        odp.Ing.Růžičková 

 

e) A doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku č. parc. 1404 o celkové 

výměře 145 m
2
 v obci a k.ú. Pečky – p.  St. Kyjovskému bytem v Pečkách,  Tř. 5. 

května 169. 

Převádějící zajistí sepsání smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti. Poplatek 

spojený s převodem u K.N. uhradí strana nabývající. Jedná se o majetkoprávní 

narovnání vztahů (vlastník pozemku x uživatel pozemku).  

Pro: Milan Urban, Martin Homan, Šárka Horynová,   Ing. arch. Pavel Švanda, M.Sc.

        odp.Ing.Růžičková 

 

f) A doporučuje ZM odkoupit nemovitost čp. 30 v Pečkách formou elektronické dražby. 

Nejnižší podání činí 400.000,-Kč.  

Proti: Milan Urban, Martin Homan, Šárka Horynová,   Ing. arch. Pavel Švanda, M.Sc.

        odp.Ing.Růžičková 

Tento bod nebyl schválen.  

 

g) Termín a program veřejného zasedání ZM dne 2.3.2016 od 17.00 hod. v Kulturním 

středisku  Pečky.  

Pro: Milan Urban, Martin Homan, Šárka Horynová,   Ing. arch. Pavel Švanda, M.Sc.

        odp.starosta  

 



  

5. Rada  ukládá:  

 

1. Odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi předložit  

konkrétnější podkladové materiály k případné změně  územního plánu č. 02 v položce 

1 a 2  na další jednání RM.  

2. Tajemnici PaedDr. Cecilii Pajkrtové  a vedoucí odboru správy majetku města a BH 

Ing. Růžičkové připravit  na další zasedání RM zprávu o postupu ve zpracování 

strategického plánu rozvoje města Pečky, včetně podrobnějšího  harmonogramu prací.  

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

Milan  U r b a n                                         

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a      

Místostarosta města  


