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Čj.:  PEC/4421/2018 

 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 3.12.2018 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 města schvaluje:    

 

a) Projednala  rozpočtová opatření č. 12/2018 a doporučuje ZM ke schválení.  

Hlasování: 7 pro  

 

b) Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021  

příspěvkovým organizacím města: 

Základní škola Pečky, Mateřská škola MAŠINKA Pečky,  Pečovatelská služba města 

Pečky, Městská knihovna Sv. Čecha a Kulturní středisko města Pečky. 

Hlasování: 7 pro  

 

c) Stanovuje pro Základní školu Pečky, Tř. Jana Švermy 342 závazný ukazatel 

v následujícím znění: příspěvek zřizovatele Základní školy Pečky celkem 5.290.000,-

Kč, z toho účelový příspěvek na velké opravy 1.650.000,-Kč bude  poskytnut po 

ukončení výběrových řízení na dodavatele plánovaných akcí (malování, nátěry dveří a 

futer, výměna podlah v učebně  23 a 25 a výměna vstupních dveří včetně pořízení 

tabla ke dveřím.  

Hlasování: 7 pro  

 

d) Plán hospodářské činnosti města na rok 2019.  

Hlasování: 7 pro  

 

e) A doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2019, včetně 

střednědobého výhledu 2020-2022.   

Hlasování: 7 pro  

 

f) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení nemovitosti v Pečkách, ul.Sokolská  čp. 436 

za 4.000.000,-Kč.  

Hlasování: 7 proti  

Tento bod nebyl schválen. 

 

g) Uzavření  nájemní smlouvy mezi městem Pečky a firmou KOMET, s.r.o. Pečky, ul. 

Petra Bezruče  na umístění pohyblivé síťové kamery na domě čp. 1031 v Pečkách, 

který je ve vlastnictví firmy KOMET, s.r.o. - zast. panem Karlem Bošinou.  RM 

pověřuje starostku podpisem uvedené smlouvy.  
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Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou za celkovou cenu 

4.000,- Kč/rok (nájem = 2.000,-Kč, el. energie = 2.000,-Kč) s jednorázovou úhradou 

vždy do 31. března. 

Hlasování: 7 pro  

 

h) Uzavření  nájemní smlouvy  mezi městem Pečky a vlastníky plechových garáží na 

pronájem částí pozemků č. parc. 1467/1 a 1467/3 (lokalita U Rejnoka) a č. parc. 

1927/1 (lokalita sídliště).  Pronájem se týká pozemků pod jednotlivými garážemi (do 

cca 20 m
2
). Nájem činí 100,- Kč/garáž/měsíc (tzn. 1.200,- Kč/rok). Smlouvy budou 

uzavřeny od 1. 1.- 31.12. 2019 na dobu určitou - 1 rok s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

s těmito vlastníky: 

1.) pan František Škarvada, V Horkách 794, Pečky(U Rejnoka) 

2.) pan Jaroslav Klindera, Přátelství 754, Pečky(U Rejnoka) 

3.) paní Ivanka Trojanová, tř. 5. května 298, Pečky (U Rejnoka) 

4.) pan Václav Rybář, Grégrova 302, Pečky (U Rejnoka) 

5.) pan Josef Kozibratka, Klicperova 257, Pečky (U Rejnoka) 

6.) pan Jan Havlín, Klicperova 249, Pečky  (U Rejnoka) 

7.) paní Věra Šuková, tř. 5. května 177, Pečky  (sídliště) 

Hlasování: 7 pro  

 

i) A doporučuje ZM ke schválení  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, ulicích 

Přátelství a V Horkách (lokalita sídliště) spoluvlastníkům těchto bytových domů 

následovně: 

1. p. Martina Borovičková, Pečky 763 -  id. podíl 1/12 vůči celku 

2. p. Radka Brázdová, Pečky 763  -  id. podíl 1/12 vůči celku 

3. p. Naďa Hadáčková, Lysá nad Labem - id. podíl 1/24 vůči celku 

4. p. Jaroslava Hlávková, Praha 9-Běchovice -  id. podíl 1/12 vůči celku 

5. p. Dalibor Horáček, Pečky 763  -  id. podíl 1/12 vůči celku 

6. SJM Janouškovi, Veronika a Miloslav, Pečky 762  -  id. podíl 1/12 vůči celku 

7. p. Jana Kratochvílová, Ratenice 204 -  -  id. podíl 6/72 vůči celku 

8. SJM Křížovi, Zdeňka a Vladimír, Pečky 763 - id. podíl 1/12 vůči celku 

9. SJM Moravcovi, Václav, Žabonosy 108 a Eva , Pečky 762- id. podíl 1/12 vůči celku 

10.Štěpánka Musilová, Pečky 762  -  id. podíl 1/24 vůči celku 

11.SJM Pokorný Miloslav, Pečky 762 a Eva, Vitice 1  -  id. podíl 1/12 vůči celku 

12.p.Alena VazSantos, Pečky 763 -  id. podíl 1/12 vůči celku  

13.p.Vodička Libor, Mgr., Ph.D. -  id. podíl 1/12 vůči celku 

Pozemky budou odprodány za celkovou kupní cenu ve výši 24.000,-Kč (tzn. 75,- 

Kč/m
2
) + 1.000,- Kč (úhrada kolku na K.Ú.). Daň z převodu nemovitostí uhradí 

kupující. 

Hlasování: 7 pro  

 

j) A doporučuje  ZM odkoupit pozemky u hlavní nádražní budovy v Pečkách, které jsou 

v majetku ČD, a.s. Praha 1 -  č. parc. 1024 (36 m
2
), č. parc. 554/36 (464 m

2
), č. parc. 

554/37 (35m
2
), č. parc. 554/65 (440m

2
) a č. parc. 554/66 (13 m

2
) vše v obci a k.ú. 

Pečky za celkovou kupní cenu ve výši 310.000,-Kč (za všechny pozemky - 988 m
2
). 
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Na těchto pozemcích je naplánována instalace nových, krytých stání na kola dle 

požadavku poskytovatele dotace na výstavbu parkovacího terminálu. 

Veškeré náklady spojené s převodem by hradilo město.  

Hlasování: 7 pro  

 

k) Na základě doporučení bytové komise přidělení bytu v Pečkách čp. 1042/6 Josefovi a 

Anežce Rybářovým, 1. Máje 499, Velim 282 01.  

Hlasování: 7 pro  

 

l) Uzavření dodatků o prodloužení doby nájmu bytů do 31.12.2019.  

Hlasování: 7 pro  

 

m) Uzavření Dodatku č. 1. k SOD mezi městem Pečky a společností GASKO, spol.s.r.o. 

Klejnarská 155, Kolín IV  na realizaci investiční akce: "Dešťová kanalizace ul. 

Klicperova -Pečky" ve výši 98.417,-Kč bez DPH, tzn. 119.085,-Kč včetně 21% DPH.  

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku.  

Hlasování: 7 pro  

 

n) A doporučuje ZM  ke schválení vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a schválení místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu pro rok 2019 ve výši 500,- Kč.  

Hlasování: 7 pro  

 

o) Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky a 

firmou API Kolín s.r.o., Sadová 140, 281 21 Červené Pečky, IČ: 06189571 na služby 

související se zpracováním podkladů a organizací zadávacího řízení pro výběr 

zhotovitele zakázky/akci z projektu "Revitalizace centrálního městského parku v 

Pečkách sever", v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(ZZVZ), ve znění pozdějších předpisů a poskytovatele dotace (dále Fond), 

(zjednodušené podlimitní řízení) – smlouva viz příloha. RM pověřuje starostku 

podpisem uvedené smlouvy.  

Hlasování: 7 pro  

 

p) Uzavření jednotlivých smluv mezi města Pečky a Pečeckými službami,  s.r.o.  

 Smlouva o údržbě veřejného osvětlení č.001/2019  - viz příloha  

 Smlouva o údržbě hřbitova č.002/2019 – viz příloha  

 Smlouva o údržbě a čištění komunikaci č. 003/2019 včetně ceníku – viz 

příloha  

 Smlouva o nakládání s odpady č. 004/2019 – viz příloha  

 Smlouva o údržbě veřejné zeleně č. 005/2019 včetně ceníku – viz příloha  

RM pověřuje starostku podpisem výše uvedených smluv.  

Hlasování: 7 pro  
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q) Termíny jednání RM a zároveň doporučuje ZM ke schválení termíny ZM.  

Hlasování: 7 pro  

 

r) Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb.. 

Hlasování: 7 pro  

 

s) Odměny ředitelům příspěvkových organizací města. 

Hlasování: 6 pro,  1 zdržel se hl. 

 

t) Program a termín veřejného zasedání ZM dne 19.12.2018 v Kulturním středisku 

Pečky.  

Hlasování: 7 pro  

 

u) Na základě žádosti ředitele Kulturního střediska Pečky L. Hanzelína odprodej 31ks 

stolů  s tím, že 10ks zachovalých stolů budou uloženy  k potřebám pro další akce 

města.  

Stoly určené k prodeji budou přednostně nabídnuty místním organizacím.   

Hlasování: 7 pro  

 

v) Ozvučení ohňostroje p. Lukášem  Hanzelínem, IČO: 75563801 pro Kulturní středisko 

Pečky za cenu 5.000,-Kč. 

Hlasování: 7 pro  

 

w) Uzavření dohody o provedení práce mezi městem Pečky a p. Milanem Urbanem 

Hlasování: 7 pro  

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


