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Čj.:  PEC/2482/2019 

 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 8.7. 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) Rozpočtové opatření č. 7/2019 /viz příloha/ 

Hlasování: 7 pro 

 

b) Postup pro jednání s případným „devoleperem“ pro využití lokality Z.09 – severozápad 

II., kde developer předloží svůj návrh územní studie této lokality. Základní regulace pro 

lokalitu Z.09 vychází z Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území. Město Pečky prioritně bude akceptovat takové řešení, které bude v souladu s touto 

vyhláškou.  

Hlasování: 7 proti 

Tento bod nebyl schválen 

 

c) Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky a p. Jitkou Hendrichovou, bytem 

Dobřichov 3 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v Pečkách, J.A. Komenského 184 

od 1.7. 2019. Pronájem se týká prostor v přízemí o celkové výměře 30  m
2
, nájemné ve 

výši 3.125,-Kč/měsíc, zálohy na služby 1.400,-Kč/měsíc, doba nájmu – na dobu neurčitou 

s výpovědní dobou 3 měsíce. 

Hlasování: 7 pro 

 

d) Na základě doporučení bytové komise ze dne 1.7.2019 přidělení bytu těmto uchazečům: 

 Chvalovická čp. 1042, byt č. 36 nebo 6 - Helena Sahulková, bytem Chaloupeckého 

875, Pečky 

/náhradníci – Josef Černý, Tř. 5. května 218 Pečky, Jiřina Crkalová, Hořanská 76 

Tatce, Jiřina Jirásková, Košnarova 520 Pečky, Oldřiška Smlsalová,  V Horkách 956 

Pečky/ 

 Tř. 5. května čp. 218, byt č. 8 – Jitka Matasová, Barákova  993, Pečky 

 Tř. 5. května čp. 218, byt č. 9 – František Koželský, Sloveč 161, Městec Králové 

/náhradnící – Hana Bezoušková, V Horkách 955 Pečky, Libuše Pekhardtová, P. 

Bezruče 767 Pečky/ 

Hlasování: 7 pro 
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e) Na základě doporučení bytové komise ze dne 1.7.2019 ukončení nájemního vztahu s p. 

Jaroslavou Kvačkovou a vyklizení bytu č. 24 v čp. 218 Tř. 5. května z důvodu neplacení 

nájemného.  

Hlasování: 7 pro 

 

f) Zkrácení výpovědní doby a ukončení nájemního vztahu s p. Markétou Buřičovou, 

V.B.Třebízského 81, Pečky ke dni 31.7.2019. 

Hlasování: 7 pro 

 

g) Uzavření smluv mezi městem Pečky a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně 

IV-Podmokly, Teplická 874/8: 

1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

6008583/VB001 (vlastnický podíl na pozemcích 1/1), k.ú. Pečky, k.ú. Velké 

Chvalovice - smlouva bude uzavřena na cca 875,5 bm x 120,- Kč = 105.060,- + DPH 

2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

6008583/VB009a (vlastnický podíl na pozemcích 3/4), k.ú. Pečky - smlouva bude 

uzavřena na cca 54 bm x 120,- Kč/4 x 3 = 4.860,- Kč + DPH 

3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

6008583/VB003a (vlastnický podíl na pozemcích 5/6), k.ú. Pečky - smlouva bude 

uzavřena na cca 44 bm x 120,- Kč/6 x 5 = 4.400,- Kč + DPH 

Vše na pozemcích v majetku města pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně IV-

Podmokly, Teplická 874/8. Rada města pověřuje starostku města podpisem výše 

uvedených smluv. 

Hlasování: 7 pro 

 

h) Ukončení dohodou ke dni 31.8.2019 "Nájemní smlouva čj.: 2358/2019" ze dne 1. 9. 2014. 

Jedná se o pronájem garáže u nové DPS čp. 1042. (Garáž bude zahrnuta do svěřeného 

majetku Pečovatelské služby města Pečky). 

Hlasování: 7 pro 

 

i) Zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení v rámci zadávání podlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Revitalizace a obnova rybníku Benešák v 

Pečkách". Předpokládaný termín zahájení prací je stanoven na říjen 2019 a termín 

ukončení na 30.6.2020. Termín konání otevírání obálek bude stanoven až na základě 

průběhu zadávacího řízení. Zadávací dokumentaci předkládá a výběrové řízení provádí 

firma Profesionálové Consulting  s.r.o., Vachkova 827/2, Hradec Králové. 

Hlasování: 7 pro 

 

j) Odměny pro ředitele příspěvkových organizací města Peček /viz příloha/ 

Hlasování: 7 pro 
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k) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 10.05.2018 mezi městem Pečky a 

Ing. Martinou Forejtovou, Lindnerova 2396/12, 18000 Praha 8, IČ: 67754422 na 

zpracování revizního listu L01 pro projekt "Revitalizace centrálního městského parku v 

Pečkách sever". Dodatek se týká dopracování změn projektové dokumentace vzhledem 

k vykácení dalších dřevin po napadení kůrovcem a potenciální změně stability dřevin vůči 

větrným proudům.  Na projektovou dokumentaci obdrželo město Pečky dotaci z OPŽP.  

Cena za zpracování revizního listu L01 je 28.700,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 7 pro 

 

l) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou JIB s.r.o. U Parku 2242, 25001 Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav na akci: „Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka Benešák“ 

za cenu 1.093.987,51,-Kč, včetně 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 


