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Čj.:  PEC/1008/2019 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 18.3.2019 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) Přesunutí bodu na jednání RM /po skončení veřejného zasedání ZM dne 20.3.2019/ - 

Zadávací řízení na investiční akci: „Výstavba samostatného parkovacího systému P+R 

v Pečkách“ z důvodu upřesnění podkladů pro zadávací řízení.  

Hlasování: 7 pro 

 

b) Přesunutí bodu do příští RM 1.4.2019 - Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

VBř č. 7700100032_1/BVB" na pozemcích v majetku města č. parc. 2309/1 a 2326 v obci  

a k.ú.  Pečky, týkající se akce "REKO SKAO Pečky" - lokalita za hřbitovem - pro firmu 

GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940/96. 

Hlasování: 7 pro 

     

c) Na základě doporučení bytové komise ze dne 13.3.2019 přidělení bytu č. 9 v čp. 218 Tř. 5. 

Května dle platného pořadí uchazeči: 

R. J., Hradišťko, Veltrubská  

Hlasování: 7 pro 

 

d) Na základě doporučení bytové komise ze dne 13.3.2019 přidělení bytu č. 34 v čp. 1042 

Chvalovická ul. dle platného pořadí uchazeči: 

D. Z., Tř. 5.května, Pečky 

Hlasování: 7 pro 

 

e) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí půjčky z FRB p. P. H., bytem Jiřího 

z Poděbrad,  Pečky ve výši 30.000,-Kč na zřízení plyn. přípojky. 

Hlasování: 7 pro 

 

f) A doporučuje ZM ke schválení upravit Pravidla pro hospodaření s účelovým peněžním 

fondem „Fond rozvoje bydlení“ na území města Pečky – rozšířit účely poskytovaných 

půjček o „Spoluúčast k dotačnímu titulu z oblasti stavby a rekonstrukce“.  

Hlasování: 7 pro 

 

g) Zveřejnění záměru na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., dle § 39, odst. 1 na 

výpůjčku /bezúplatné používání/ prostor sloužících podnikání v ulici J. A. Komenského 

č.p.  184, Pečky – Dům služeb. Výpůjčka se týká prostor v přízemí o celkové výměře  

4,8 m
2
.  
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Podmínky výpůjčky:  

- možnost výpůjčky od 1.5.2018 

- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou - výpovědní doba 3 měsíce 

Hlasování: 5 pro, 2 zdrželi se hl. 

 

h) Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v Pečkách, ul. 

V.B.Třebízského 292, zdravotní středisko. Pronájem se týká prostor v přízemí o celkové 

výměře 8,6m
2
. 

Podmínky pronájmu: 

- možnost pronájmu od 1.5.2018 

- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou - výpovědní doba 3 měsíce 

- nájemné 900,-/m
2
/rok + zálohy na služby 500,-/měs. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

i) Bezúplatné poskytnutí dřeva z vyvrácených stromů při vichřici ze dne 04.03.2019 v 

místním parku a u rybníku Benešák SDH a Sokolu Velké Chvalovice na zajištění pálení 

ohňů dne 30.04.2019 a bezúplatného poskytnutí dřeva ze dvou stromů vyvrácených při 

vichřici 10.03.2019 v místním parku Základní škole v Pečkách na výrobu laviček na 

školní zahradu.  

Hlasování: 7 pro 

 

j) Prodej dřeva z vyvrácených stromů při vichřici ze dne 10.03.2019 v místním parku a z 

pokácených stromů na dělící hrázi rybníka Benešák za cenu  800,- Kč/m
3
, včetně DPH s 

přednostním prodejem občanům z Peček nebo Velkých Chvalovic podle došlého pořadí 

zájemců. 

Hlasování: 7 pro 

 

k) Přesunutí bodu do příští RM 1.4.2019 - Kronika města za rok 2018. 

Hlasování: 7 pro 

 

l) A doporučuje ZM ke schválení členství v Destinaci Kutnohorsko a Kolínsko 

prostřednictvím MAS za 1.000,-Kč pro obec/rok.  

Hlasování: 7 pro 

 

m) Pravidla pro projekt Lepší Pečky, participativní rozpočet města s dílčími, odhlasovanými 

změnami. Za zpracování změn je zodpovědná místostarostka Mgr. Blanka Kozáková. 

Hlasování: 7 pro 

 

n) Dlouhodobou zápůjčku sochy K.Gottwalda na základě žádosti sběratele Václava Polcara, 

bytem Nové Strašecí.  

Hlasování: 4 proti, 3 zdrželi se hl. 

Tento bod nebyl schválen       

 

o) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy 

činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve 
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znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 

začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2019. Veřejnoprávní smlouva bude 

uzavřena mezi Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5 a Pečovatelskou službou 

města Pečky, Chvalovická 1042, Pečky. Poskytovatel poskytne příjemci jednorázovou 

účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 648 300 Kč. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


