
Čj.:  PEC/3847/2018 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 22.10.2018 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 

 

 

Rada města schvaluje:    

 

a) Rozpočtová opatření č. 10/2018  

Hlasování: 6 pro 

 

b) Směrnici pro inventarizaci majetku a závazků města Pečky na rok 2018, včetně plánu 

inventur na rok 2018. Současně schvaluje členy HIK a DIK /viz příloha/. 

Hlasování: 6 pro 

        

c) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř" na pozemcích v majetku města 

č. parc. 538/2, 2272/3, 2273/3, 2273/23, 2273/24, 2294/2 a 2309/1 v obci a k.ú.  

Pečky, týkající se akce "Reko VTL Pečky - prům.zóna, číslo stavby 7700101260" - 

pro firmu GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940/96 za cenu 140,- 

Kč/bm, vč.DPH (celkem cca 290 bm). Pověřuje starostu města k podpisu uvedené 

smlouvy. 

Hlasování: 6 pro 

 

d) Dodatek č. 12 uzavřený mezi městem Pečky a Pečeckými službami, s.r.o. Pečky, 

Švermova 49, Pečky k nájemní smlouvě čj.: 42/2000 (z 6.1.2000). Uzavřením dodatku 

dojde k rozšíření předmětu nájmu o správu dvou elektroměrů, které jsou umístěny ve 

Velkých Chvalovicích na pozemku č. parc. 107/44 - lokalita nových 11 RD, ul. 

Sluneční. Jedná se o elektroměry pro veřejné osvětlení a pro přečerpávací stanici v této 

lokalitě. Dodatek č. 12 bude uzavřen na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2018. 

Pověřuje starostu města uzavřením uvedeného dodatku. 

Hlasování: 6 pro 

 

e) Zveřejnění záměru na prodej zastavěných pozemků č. parc. 1970 (o celkové výměře 

166 m
2
) a č.parc. 1971 (o celkové výměře 154 m

2
) v obci a k.ú. Pečky, ul. Přátelství 

(lokalita sídliště) za těchto podmínek: 

- pozemek bude odprodán za cenu 75,- Kč/m
2 

- náklady spojené s převodem nemovitostí u K.Ú. v Kolíně uhradí kupující 

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

Hlasování: 5 pro, 1 proti 

 

 

f) Uzavření SOD mezi městem Pečky a Martinem Volejníkem PROJEKCE, Plzeňská 

215/445, Praha 5 na akci: "Zpracování  PD k obnově fasády čp. 184 Domu služeb - 

Pečky“ za částku 43.000,- Kč (není plátcem DPH). Pověřuje starostu města podpisem 

uvedené smlouvy. 

Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hl. 

 



g) Odprodej použitého služebního mobilního telefonu Zn. Samsung Galaxy J5 Silver 

2017 za finanční částku 2.500,-Kč místostarostovi města. 

Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hl. 

 

h) Přidělení bytu v DPS čp. 1042/6 ul. Chvalovická, Pečky těmto žadatelům: 

 M. a J.Peroutkovi, bytem Pňov 45 

Hlasování: 6 pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan  U r b a n, starosta města                                          

 

Milan  P a l u s k a, místostarosta města        

 


