
     

   

  Čj.:  PEC/ 899/2018   

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 5.3.2018 od 15.00 hod. na Městském úřadě v 

Pečkách.      

   Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

Přítomni:        Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník, Martin 

Homan,  Zdeněk Fejfar, PaedDr. Cecilie  Pajkrtová – tajemnice 

Omluveni:      Ing. arch. Pavel Švanda M.Sc. 

   

 

4.Rada města schvaluje:    

 

a) Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného a drobného dlouhodobého hmotného 

majetku dle přílohy likvidací:   

z účtu 018-0700,  v poř. ceně celkem                 3 342,-   Kč   

z účtu 028-0003,  v poř. ceně celkem             100 700,-   Kč  

z účtu 028-0006,  v poř. ceně celkem             332  609,04Kč  

z účtu 028-0007,  v poř. ceně celkem                26 503,-   Kč  

  Hlasování : 6 pro 

 

b) Zveřejnění záměru na prodej pozemků č. parc. 849 (227 m
2
) - zeleň, ost. plocha a část 

pozemku č. parc. 848 (cca 30 m
2
) - zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a k.ú. 

Pečky-zahrada u DPS- za podmínek: 

- cena pozemku je stanovena na  min. cenu 200,- Kč/m
2 

- prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy a zaregistrování smlouvy u K.Ú. v Kolíně 

- kupující zajistí a uhradí vypracování GP a uhradí poplatek spojený s převodem   

  nemovitosti u K.Ú. v Kolíně.  

  Hlasování : 6 pro 

 

c) A doporučuje jednat s firmou České dráhy, a.s. se sídlem v Praze 1, Nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12,  o odkoupení nabízených pozemků v majetku ČD po jednotlivých  

částech – viz příloha.    

Hlasování : 5 pro, 1 zdržel se hl. 

 

d) Odstoupení od původní smlouvy ze dne 6.10.2017 ve věci smlouvy o smlouvě budoucí 

na zřízení věcného břemene mezi městem Pečky a firmou SŽDC Praha 1, Dlážděná 

1003/7.  

Hlasování : 6 pro 

 

e) Uzavření  nové "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VBř č. E618-S-4335/2017"  

mezi městem Pečky a firmou SŽDC, státní organizace, Praha 1, ul. Dlážděná 1003/7, 

která se týká částí pozemků v majetku města č. parc. 519/1, 554/35 a 990 v obci a k.ú. 

Pečky za cenu  100,- Kč/bm + 21 % DPH  (jedná se o navýšení na cca 275 bm - 

z původních 227 bm). RM pověřuje starostu k podpisu nové smlouvy s navýšenou 

metráží u pozemku č. parc. 554/35 o 48 m. 

Hlasování : 6 pro 



 

f) Uzavření  "Smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6022324/SPPS02" - na 

pozemcích v majetku města č. parc. 1370/1 a 2340 v obci a k.ú. Pečky - lokalita u 

Hynkova mlýna, mezi městem Pečky a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 

IV-Podmokly, čp. 874/8. Rada města  pověřuje  starostu k podpisu této smlouvy.  

Hlasování : 6 pro 

 

g) Uzavření  „Smlouvy o smlouvě  budoucí o zřízení věcného břemene  a smlouvy o 

právu provést stavbu č. IV-12-6022278/VB/01“ na pozemku v majetku města č. parc. 

1889 v obci a k.ú. Pečky (ul. Lhotecká) – vybudování nového kabelového vedení NN 

0,4kV a umístění nové přípojkové skříně SS 100 - fy. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV.-

Podmokly. Cena za zřízení VBř činí 100,- Kč/bm + DPH. Jedná se o cca 10 bm. Cena 

celkem bude činit cca 1.000,- Kč (+DPH). Rada města pověřuje starostu k podpisu této 

smlouvy.           

Hlasování : 6 pro 

 

h)  Z důvodu variantního řešení uzavření smlouvy mezi městem Pečky a firmou 

ATELIER A11 Hradec Králové s.r.o. jižní 870, Hradec Králové na  zpracování studie 

akce: „Dostavba ZŠ-III. etapa, tělocvična, aula“ za cenu  60.000,-Kč bez DPH, tzn. 

72.600,-Kč včetně  21% DPH a dále uzavření smlouvy mezi městem Pečky  a  

společností OV ARCHITEKTI  s.r.o., Badeniho  29/5, Praha 6-Hradčany rovněž na  

zpracování studie akce: „Dostavba ZŠ-III. etapa, tělocvična, aula“ za cenu 120.000,-

Kč bez DPH tzn. 145.200,-Kč včetně 21% DPH.   

Hlasování : 5 pro, 1 zdržel se hl. 

 

i) Výsadbu  dřevin na pozemcích města dle návrhu p. T. Vodičky, Pečky 339 a zavazuje 

se k následné péči o vysazené dřeviny – viz příloha.   

Hlasování : 6 pro 

 

j) Uzavření Dodatku č.1 k SOD uzavřené mezi mezi městem Pečky a Ing. arch. Radkou 

Brožovou na zpracování  prováděcí PD na akci: ZŠ Pečky-Výtah, kuchyňka a 

poradenské centrum  za cenu 19 000,-Kč, zhotovitel není plátce DPH.  

Hlasování : 6 pro 

 

k) Použití příspěvku města na financování platu asistenta pedagoga při Základní škole 

Pečky, Tř. Jana Švermy 342 za měsíc leden 2018 ve výši 26.059,22Kč. 

Hlasování : 6 pro 

 

l) Zveřejnění výběrového řízení na pozici referent ekonomicko-správního odboru MěÚ 

Pečky.   

Hlasování : 6 pro 

 

 

 

 

Milan Urban       Milan Paluska 

Starosta města       místostarosta města 


