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Čj.:  PEC/3347/2019 

 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 16. 9. 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) Uzavření  "Smlouvy o zřízení VBř - služebnosti" - č. IV-12-6022278/VB/01 -  na 

pozemku v majetku města č. parc. 1899 (ul. Lhotecká) v obci a k.ú. Pečky - pro firmu 

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly. 

Smlouva bude uzavřena za celkovou cenu 1.000,-Kč + DPH (tzn. 10 bm/100,-Kč+DPH) 

Hlasování: 7 pro 

 

b) Uzavření SOD na stavební práce akce: Výstavba parkovacího systému P+R, Pečky  mezi 

městem Pečky a vítězným uchazečem firmou TELSIG-servis, spol. s r.o.,  U Jezera 767, 

281 51 Velký Osek za cenu 5 874 416,11 Kč bez DPH, tj. 7 108 043,50 Kč vč. DPH.  

Hlasování: 7 pro 

  

c) Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“  s firmou  GasNet, s.r.o. se sídlem v Ústí 

nad Labem, ul. Klíšská 940, která se  týká pozemku v majetku města č. parc. 175/5 v obci 

Pečky a k.ú. Velké Chvalovice (nová plynová přípojka pro dům čp. 201, ul. Nová-manželé 

Šplíchalovi) za celkovou cenu 489,- Kč vč. DPH (tzn. 120,- Kč x 3,37 bm + 21% DPH) - 

bude uhrazeno při podpisu smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

d) Uzavření SOD  mezi městem Pečky a firmou Linhart spol. s. r. o. Lhotecká 820/10, 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na VZMR: "Obnova sportoviště v Pečkách"  za cenu 

1 480 724,- Kč bez DPH tzn. 1 791 676,- Kč s DPH. 

Hlasování: 6 pro, 1 proti 

 

e) Revokaci usnesení Rady města ze dne 04.03.2019, č.j. PEC/838/2019, písm. f) bodu 1) 

Zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), ve znění pozdějších předpisů a pravidly 

poskytovatele dotace (dále Fond), zjednodušené podlimitní řízení na realizaci akce: 

„Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever“ a hodnotící kritérium nejnižší 

nabídkovou cenu bez DPH.  

Hlasování: 7 pro 
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f) Zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), ve znění pozdějších předpisů a pravidly 

poskytovatele dotace (dále Fond), v nadlimitním režimu na služby na realizaci akce: 

„Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever“ a hodnotící kritérium nejnižší 

nabídkovou cenu bez DPH, s doplněním bodu 3) Seznam obesílaných uchazečů: o firmu 

JIB s.r.o., U Parku 2242, 25001 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 28969472 

Hlasování: 7 pro 

 

g) Zařazení Mgr. Miroslavy Zumrové, ředitelky Mateřské školy Mašinka Pečky do 12. 

platové třídy podle nařízení vlády 341/2017 v platném znění s platností od 1.9.2019.   

Hlasování: 7 pro 

 

h) Podání žádosti o dotaci na studii revitalizace Mlýnského náhonu. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


