
   

  Čj.:  PEC/2472/2018 

 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 9.7.2018 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, omluveni – dle prezenční listiny 

   

 

4.Rada města schvaluje:    

 

a) Rozpočtová opatření č. 6/2018 /viz příloha/ 

Hlasování: 6 pro 

 

b) Uzavření  nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v Pečkách, 

J.A. Komenského 184 od 1.8. 2018 s MUDr. Drahomírou Seifertovou, Hellichova 604, 

289 11 Pečky. 

Pronájem se týká  prostor  v přízemí  o celkové výměře 104,5 m
2
 

- Nájemné   7 838,-Kč/měs   900,-/m
2
/rok 

- Zálohy na služby           4 500,- Kč/ měsíc 

-          Doba nájmu :     na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 

Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hl. 

 

c) Uzavření SOD mezi městem Pečky a společností D. Š., Budiměřice 147, 28802 

Nymburk na realizaci investiční akce „ZŠ Pečky – výtah, kuchyňka  

a poradenské centrum“ za cenu 3.316.925,-Kč bez DPH, tzn. 4.013.479,-Kč, včetně 

21%DPH. 

Pověřuje starostu města uzavřením výše uvedené smlouvy. 

Hlasování: 6 pro 

 

d) Uzavření SOD mezi městem Pečky a společností V.Š., zemní práce  Na Chmelnici 

369/II, 29001 Poděbrady  na realizaci investiční akce „Rekonstrukce basketbalového 

hřiště“ za cenu 914.223,-Kč bez DPH, tzn. 1.106.210,-Kč, včetně 21%DPH. Uzavření 

smlouvy je podmíněno schválením rozpočtového opatření zastupitelstvem města.  

Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hl. 

 

e) Uzavření Dodatku č.2 mezi městem Pečky a společností Telsig – servis, s.r.o., U 

Jezera 767, Velký Osek na stavební práce investiční akce „Rekonstrukce ulic Dlouhá a 

Křivá ve Velkých Chvalovicích“ za cenu 185.977,40,-Kč bez DPH, tzn. 225.033,-Kč, 

včetně 21%DPH. Jedná se o vícepráce spojené se zhotovením dešťové kanalizace ulice 

Křivá, navýšení množství výměny revizních šachet ulice Dlouhá a dále navýšení 

množství kamenných kostek. Pověřuje starostu města uzavřením výše uvedeného 

dodatku. 

Hlasování: 6 pro 

 



f) Vyhlášení II. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z FRB na rok 2018 bez 

priority. V tomto výběrovém řízení bude na půjčky použita maximální částka 

800.000,-Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 1.8. – 31.8.2018.  

Hlasování: 6 pro 

 

g) Použití nevyčerpané části daru ve výši 9.249,-Kč Spolku rodičů a přátel ZŠ, o.s. 

Tř.Jana Švermy 342, Pečky na zajištění realizace akce „Advent 2018“. 

Hlasování: 6 pro 

 

h) Usnesení o financování činnosti příspěvkové organizace Pečovatelské služby města 

Pečky pro rok 2018 /viz příloha/. 

Hlasování: 6 pro 

 

i) Termín veřejného zasedání ZM dne 13.8.2018 od 17.30 hodin v obřadní síni MěÚ 

Pečky. Konečné znění programu  bude včas rozesláno.    

Hlasování: 6 pro 

 

j) Umístění kartiček tzv. prázdninové hry „Poznáváme město“ na objektech v majetku 

města.  

Hlasování: 6 proti 

Tento bod nebyl schválen    

 

         

 

 

 

 

Milan  U r b a n, starosta města                                          

 

Milan  P a l u s k a, místostarosta města        


