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Čj.:  PEC/4154/2019 

 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 25.11.2019 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) Rozpočtová opatření č. 12/2019 – viz příloha  

Hlasování: 6 pro 

 

b) Nový odpisový plán pro DHM server Dell PowerEdge T420. Prodloužení odpisování o 6 

let (72 měsíců)  - viz příloha.   

Hlasování: 6 pro 

 

c) Na základě doporučení bytové komise konané dne 9. 9. 2019 přidělení bytu v Pečkách, Tř. 

5. května 148 paní Daně Balšánkové, Tř. 5.května 221, Pečky.  

Hlasování: 5 proti, 1 zdržel se hl. 

Tento bod nebyl schválen.                   

  

d) Na základě doporučení bytové komise konané dne 9. 9. 2019 přidělení bytu v Pečkách, ul. 

Chvalovická 1042 byt. č. 14 p. Janě Němcové, Ratenice 144.  

Hlasování: 6 pro 

 

e) Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení díla ze dne 10. 10. 2019 s firmou Energie 

AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 02 Kolín.  Dodatek se týká změny termínu dokončení 

díla (výměna řídícího systému kotelny ZS) do 30.12.2019 z důvodu pozdního dodání 

řídícího systému.  

Hlasování: 6 pro 

 

f) Uzavření dodatků o prodloužení doby nájmu bytu do 31. 12. 2020  - viz příloha.  

Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hl. 

 

g) Prodej žulových obrubníků firmě STRABAG, a.s. za cenu 555,-Kč/bm, jedná se o 160 m, 

celkem 88 800,-Kč. Obrubníky budou použity na stavbě rekonstrukce komunikace II/329.  

Hlasování: 6 pro 
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h) Realizaci vyznačení nové cyklotrasy č. 8263 v úseku Milčice (křižovatka s cyklotrasou 

0124 – Chotutice (křižovatka s cyklotrasou 0125) Klubem českých turistů, Revoluční 

1056, Praha 1  za cenu 28.067,- Kč. 

Hlasování: 6 pro 

 

i) Dodavatele – firmu JIB s.r.o., U Parku 2242, Brandýs nad Labem 250 01, IČ: 28969472 

za nabídkovou cenu 4.480.442,10 Kč bez DPH, tj.: 5.421.334,94 Kč s DPH na realizaci 

veřejné zakázky „Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever“.   

Hlasování: 6 pro 

 

j) Výroční zprávu Základní školy Pečky 2018/2019.  

Hlasování: 6 pro 

 

k) Zapojení města Pečky do kampaně „Suchej únor“, jejímž cílem je motivovat občany 

v únoru nepít a ve zbytku roku pít rozumně – viz příloha.  

Hlasování: 6 pro 

 

l) Uzavření rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických 

komunikací se společností O2 Czech Republic, a.s.,  Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 

4 – Michle  Předmětem smlouvy jsou služby elektronických komunikací, dodávky 

mobilních telefonů, příslušenství k nim a další produkty za zvýhodněných obchodních 

podmínek  – viz příloha.    

Hlasování: 6 pro 

 

m) Poskytnutí finančního daru ve výši 30% meziročního poklesu ušlého zisku od 1. 8. 2019 

do 11. 9. 2019 tj. 13560,-Kč pro provozovatele TETA drogerie Pečky jako kompenzaci 

ušlého zisku spojeného s rekonstrukcí a uzavírkou  komunikace Tř. Jana Švermy. 

Hlasování: 3 pro, 2 proti, 1 zdržel se hl. 

Tento bod nebyl schválen.        
 

n) Uzavření smlouvy o partnerství se společností EDULin, o.p.s. Veslařský ostrov 62, 147 00 

Praha 4. Předmětem smlouvy je začlenění do projektu „Klubu zřizovatelů“ v rámci 

programu Města vzdělávání. Cílem tohoto partnerství je dlouhodobě podporovat kvalitu 

ve školství.  

Hlasování: 6 pro 

 

o) Prodej sochy Klementa Gottwalda p.  Jindřichovi Knoblochovi, Kralupy nad Vltavou – 

žádost viz příloha.  

Hlasování: 1 pro, 5 proti 

Tento bod nebyl schválen                   

 

p) Objednání nábytku a zařizovacích předmětů do krizové místnosti budovy JPO-II od firmy 

Kenast Pečky s.r.o. za cenu 119.529,-Kč včetně DPH.  

Hlasování: 6 pro 
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q) Objednávku na zhotovení soklu fasády na budově hasičské zbrojnice od p. Tomáše 

Staňka, Choťovice 112, za cenu 68.066,-Kč včetně DPH.  

Hlasování: 6 pro 

 

r) Způsob instalace vánočního stromu v Pečkách na Masarykově náměstí a souhlasí s 

podpisem Protokolu o předání a převzetí díla. 

Hlasování: 6 pro 

 

s) Akceptování nabídky na pouťové atrakce  od  rodinného lunaparku Václav Šmíd, Lhota 

34 na pořádání rodinné  akce „Mašinka Pečky“.  

Hlasování: 6 pro 

 

t) A doporučuje ZM ke schválení na základě žádosti p. Jana Karbuse, bytem Pečky, Na 

Varhánkách čp. 859   změnu  ÚP  Z11 na parcele č. 2172 za  účelem výstavby 3 rodinných 

domů.  

Hlasování: 6 proti 

Tato oblast  s ohledem na budoucí předpokládané využití plní svou funkci definovanou v 

ÚP, tedy výrobně obslužné využití a změna formy na funkci bydlení je v rozporu s těmito 

plány – viz přílohy.   

Tento bod nebyl schválen.                   

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


