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Čj.:  PEC/3694/2019 

 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 14.10.2019 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) Směrnici pro inventarizaci majetku a závazků města Pečky na rok 2019, plán inventur na 

rok 2019  a členy inventarizačních komisí – viz příloha. 

Hlasování: 7 pro 

 

b) A doporučuje ZM ke schválení studii řešení dopravy a arch. návrh vstupu a oplocení MŠ 

Mašinka Pečky. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

c) A doporučuje ZM  ke schválení  odkoupení pozemku č. parc. 2178/4 (218 m
2
)-ideální 

podíl ¾ vůči celku - břeh Mlýnského náhonu - od pana Ing. Lukáše Pýchy, bytem 

Dobřichov 268. 

Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši  9.261,- Kč (za ¾ 

podílu) tzn.56,64 Kč/m
2
. Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s převodem 

u K.Ú. v Kolíně, zajistí sepsání kupní smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

d) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku č. parc. 1958/15 (239 m
2
) - břeh 

Mlýnského náhonu - od spoluvlastníků p. Bednářové Evy, bytem Pečky, Fügnerova 338, 

p. Povolného Františka, bytem Pečky, V Horkách 834 a p. Povolného Václava, bytem 

Toušice 51. Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem v celkové 

výši 13.537,- Kč. Při celkové výměře 239 m
2
 činí cena za 1 m

2
 tedy 56,64,-Kč. 

 Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. v Kolíně, zajistí    

sepsání kupní smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

e) -  A doporučuje ZM ke schválení odkoupení části pozemku č. parc. 2178/10 (339 m
2
)-

ideální podíl ¼ vůči celku - břeh Mlýnského náhonu - od firmy FP majetková, a.s., Praha 

9 – Libeň, Podvinný mlýn 2283/18. Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou 

soudním znalcem ve výši  4.800,24 Kč (za ¼  podílu) tzn.56,64 Kč/m
2
. 

- A doporučuje ZM ke schválení  odkoupení části pozemku č. parc. 2178/10 (339 m
2
)-

ideální podíl 1/8 vůči celku - břeh Mlýnského náhonu - od pana Ladislava Ráčka, bytem 

Schalstadt, 28 Wincestr (SRN). Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním 

znalcem ve výši  2.400,12 Kč (za 1/8  podílu) tzn.56,64 Kč/m
2
. 
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- A doporučuje ZM ke schválení odkoupení části pozemku č. parc. 2173/8 (54 m
2
)-orná 

půda a č.parc. 2173/1(6.756 m
2
)-orná půda-ideální podíl 1/8 vůči celku -  od pana 

Ladislava Ráčka, bytem Schalstadt, 28 Wincestr (SRN).  

Tyto pozemky budou odkoupeny za cenu dohodou ve výši  17.025,- Kč (za 1/8  podílu) 

tzn.20,- Kč/m
2
. Ve všech případech Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s 

převodem u K.Ú. v Kolíně, zajistí sepsání kupní smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

f) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku č. parc. 1958/27 (17 m
2
) - břeh 

Mlýnského náhonu a pozemku č. parc. 1957/18 (716 m
2
) - orná půda od p. Jaroslavy 

Poláčkové, bytem Pečky, Sladkovského 323.  

Pozemek č. parc. 1958/27 (17 m
2
) - břeh Mlýnského náhonu bude odkoupen za cenu 

stanovenou soudním znalcem v celkové výši 962,88 Kč. Při celkové výměře 17 m
2
 činí 

cena za 1 m
2
 tedy 56,64,- Kč. Pozemek č. parc. 1957/18 (716 m

2
) - orná půda bude 

odkoupen za cenu dohodou v celkové výši 14.320,- Kč tzn. 20,- Kč/m
2
. 

Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. v Kolíně, zajistí 

sepsání kupní smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

g) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku č. parc. 1958/26 (11 m
2
) - břeh 

Mlýnského náhonu - od pana Jana Formánka, bytem Pečky, ul. Dělnická 568. 

Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši  623,-Kč tzn.56,64 

Kč/m
2
. Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. v Kolíně, 

zajistí sepsání kupní smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

h) A doporučuje ZM ke schválení uzavření SOD s dodavatelem firmou HALKO stavební 

společnost, s.r.o., Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín na stavební práce 

akce: 

- ČÁST 1 "Rekonstrukce komunikací ul. M. Alše, části ul. K. Hynka Máchy – Pečky" 

za cenu  7 012.749,29 Kč bez DPH, tj. 8 485.426,64 Kč s DPH. 

- ČÁST 2 "Rekonstrukce komunikace části ul. V Horkách – Pečky" 

za cenu  1 904.637,27 Kč bez DPH, tj.  2 304.611,10 Kč s DPH.  

Hlasování: 7 pro 

 

i) Přesunutí  bodu M10 (uveřejnění VZ na stavební práce akce „Stavební úpravy interiéru 

KS Pečky I. etapa“) a bodu  M11 (uveřejnění VZ na stavební práce akce: „Úprava 

křižovatky Tř. 5. května a P. Bezruče“)    do příští RM 21.10.2019.  

Hlasování: 7 pro 

 

j) Ukončení nájemní smlouvy ze dne 16. 10. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 3. 9. 2019 s paní 

Tran Thi Tam, bytem Praha 4- Libuš – výpovědní lhůta činí 3 měsíce (tzn. od 1. 11. 2019 

do 31.1. 2020). V případě, že se přihlásí nový zájemce, lze výpovědní dobu zkrátit.  

Hlasování: 7 pro 
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k) Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 139 za těchto podmínek:  

- výše nájemného je stanovena na 5.000,-Kč/měsíc) + zálohy na služby ve výši  

200,- Kč/měsíc 

- případné drobné úpravy provést po dohodě a na vlastní náklady 

- spolehlivost nájemce 

- pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

Hlasování: 7 pro 

 

l) Přesunutí bodu M13 – přidělení bytu v čp. 148, Tř. 5. května na jednání  RM 25.11.2019.  

Hlasování: 7 pro 

 

m) Přesunutí bodu R1  (vytvoření mapy s čísly popisnými) na jednání  RM  25.11.2019.  

Hlasování: 7 pro 

 

n) Uzavření příkazní smlouvy na provádění odborného technického dozoru investora (TDI) a 

bezpečnost osob a zdraví při práci (BOZP) a koordinaci všech prací probíhajících při 

realizaci akce: "Revitalizace a obnova rybníku Benešák v Pečkách“ mezi paní Ing. Irenou 

Bělohlávkovou, Třebestovice 313, IČ: 03591026 a městem Pečky za cenu 122.500,- Kč. 

Činnost TDI:                          94 500,- Kč 

Činnost koordinátora BOZP: 28 000,- Kč 

Celkem:                                122 500,- Kč 

Není plátcem DPH.  

Hlasování: 7 pro 

 

o) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotace ve výši 25.000,-Kč TJ Spartaku Pečky, 

z.s., IČO 61883751 na činnost na základě podané žádosti ze dne 14.10.2019 a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy. Tento bod bude přidán do programu jednání ZM dne 16.10.2019.  

Hlasování: 7 pro 

 

p) RM nemá zájem o převzetí osobního automobilu RENAULT KANGOO, RZ 4S39877 od 

příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Pečky a souhlasí s prodejem 

uvedeného vozidla příspěvkovou organizací. Tržba z prodeje bude příjmem investičního 

fondu příspěvkové organizace.  

Hlasování: 7 pro 

 

q) Poskytnutí finančního daru na provoz Základní školy a Praktické školy Kostelec nad 

Černými lesy. Žák, který má trvalé bydliště v Pečkách a navštěvuje tamní školu má 

možnost navštěvovat školu přímo v Pečkách nebo si změnit trvalý pobyt.   

Hlasování: 7 proti 

Tento bod nebyl schválen.        

 

r) Uzavření Příkazní smlouvy s p. Luďkem Hejdukem, Vyšehrad 146, Zásmuky na 

provádění výkonu TDI a BOZP na stavební práce akce: „ Výstavba samostatného 

parkovacího systému P + R, Pečky“ za cenu celkem 116.400,-Kč, není plátcem DPH.  

Hlasování: 7 pro 
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Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


