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Čj.:  PEC/611/2019 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 18.2.2019 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) Vyřazení nepotřebného drobného dlouhodbého hmotného majetku  inv.č. 028-06/134-  

televizor HYUNDAI CTV, včetně stolku ( poř. cena 6.190,- Kč, rok pořízení 2005). 

Způsob vyřazení  -  fyzická  likvidace. 

Hlasování: 7 pro 

 

b) Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky a p. Milošem Čápem – zahradnictví, 

Sokoleč, ul. Na Březinu čp. 289 /prodej výpěstků sadby zeleniny a květin/ na 

pronájem části pozemku č. parc. 1680 na Masarykově náměstí v Pečkách – pod 

stánkem (květiny-8m
2
) + část chodníku-cca 20m

2
.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3.2019 do 28.2.2020 tzn. 1 rok 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Pozemek pod stavbou stánku se pronajímá za cenu 600,- 

Kč/m
2
/rok (tzn.4.800,-Kč/rok) a cca 20m

2
 chodníku za cenu 200,- Kč/měsíc 

(tzn.2.400,- Kč/rok) celkem rok 7.200,-Kč. Pověřuje starostku města podpisem 

nájemní smlouvy. 

 Hlasování: 7 pro 

 

c) Zveřejnění záměru na odprodej části pozemku č. parc. 267 v k.ú. Velké Chvalovice, ul. 

Pečecká u čp. 176 (bývalá MŠ)  na základě žádosti pana Lukáše Hrabáka, Stěhování-

Hrabák, s.r.o.,Velké  Chvalovice 47. Důvodem je využití zahrady pro potřeby obyvatel 

domu čp. 176. 

Hlasování: 6 proti, 1 zdržel se hl. 

Tento bod nebyl schválen 

 

d) Zveřejnění záměru na pronájem /prodej/ chodníku před čp. 47 – části pozemku č. parc. 

174/3 v k.ú. Velké Chvalovice na základě žádosti pana Lukáše Hrabáka, Stěhování-

Hrabák, s.r.o.,Velké  Chvalovice 47. 

Hlasování: 6 proti, 1 zdržel se hl. 

Tento bod nebyl schválen 

 

e) Dokument „Pravidla postupu pořizování změn územního plánu města Pečky“ a 

současně ruší předpis RM  č.j : 400/4d/2015 ze dne 16.2.2015. 

Hlasování: 7 pro 

 

f) A doporučuje ZM ke schválení  Stanovisko pořizovatele k návrhu změny Územního 

plánu Pečky na základě žádosti Ing. Ivy Malinové, bytem Františka Voláka 1036, 
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Pečky. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění dle ustanovení § 55a 

umožňuje provádět některé změny ÚP tzv. zkráceným způsobem. Změna ÚP se týká 

převedení pozemku parc. č. 1449/185 v k.ú. Pečky z ploch soukromé zeleně do ploch 

určených pro městské bydlení.  

Hlasování: 7 pro 

 

g) A doporučuje ZM ke schválení provést změnu ÚP tzv. zkráceným způsobem u  

sousedního pozemku parc. č. 1449/222 v k.ú. Pečky  na základě žádosti Ing. Ivy 

Malinové, bytem Františka Voláka 1036, Pečky.  

Hlasování: 7 proti 

Tento bod nebyl schválen  

 

h) Výsadbu a závazek následné péče o max. 55 ks dřevin dle návrhu pana Tomáše 

Vodičky, Sokolská 339, Pečky a pana Jana Taxe, Petra Bezruče 545, Pečky, 

vysazených na pozemcích města p.č. 2313 a 2314/1 v k.ú. Pečky. Pověřuje starostku 

města podpisem závazku.   

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

i) Na základě doporučení Kulturní komise ze dne 7.2.2019 finanční příspěvek ČKA, z.s., 

MS Pečky, Nová 167 Velké Chvalovice  ve výši 30.000,-Kč na činnost. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

j) Na základě doporučení Kulturní komise ze dne 7.2.2019 finanční podporu a záštitu Na 

kole dětem, Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou 69801, IČ: 29235715 ve výši 5.000,-

Kč. Jedná se o podporu onkologicky nemocných dětí. 

Hlasování: 7 pro 

 

k) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou ELMOZ CZECH, s.r.o., Popovice 76, 

25701 Postupice, IČ: 47544929 na realizaci VZMR „Pečky – veřejné osvětlení a 

městský rozhlas, ul. Dělnická a Na Varhánkách“ za cenu 1.045.216,89,-Kč bez DPH, 

tj. 1.264.712,43, včetně 21%DPH. Pověřuje starostku města podpisem uvedené 

smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

l) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou OTTA – vzduchotechnika a klimatizace 

s.r.o., Lázeňská 1109, 28912 Sadská na zhotovení „Klimatizace pro 2. učebny PC a 

serverovnu ZŠ Pečky“ za cenu 171.600,- Kč bez DPH a 207.636,- Kč s 21%DPH. 

Pověřuje starostku města podpisem uvedené smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


