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Čj.:  PEC/417/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 3. 2. 2020 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) Podání žádosti o umístění přenosného měřiče emisí ve vlastnictví Středočeského kraje na 

katastrálním území města Pečky.  

Hlasování: 7 pro 

 

b) Město Pečky jako zřizovatel schvaluje přijetí účelově určeného daru ve výši 18.000,-Kč 

příspěvkovou organizací Základní škola Pečky, Tř. Jana Švermy 342, na základě darovací 

smlouvy od Spolku rodičů a přátel ZŠ Pečky, IČ: 01346857. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 1/2020 – viz příloha.  

Hlasování: 7 pro 

 

d) Poskytnutí věcných darů při společenských akcích pořádaných nevýdělečnými 

organizacemi v Pečkách v roce 2020 ve výši max. 1.000,- Kč/akce. 

Hlasování: 7 pro 

 

e) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemků od firmy KUTA a.s., Zelený pruh 

95/97, 140 00 Praha 4 - Braník za celkovou kupní cenu 5.500.000,-Kč – viz příloha.  

Hlasování: 5 pro, 2 zdrželi se hl. 

 

f) Uzavření „Smlouvy o zřízení VBř - služebnosti" -  č. IE-12-6006883/90  -  na pozemcích 

v majetku města č. 828, parc. č. 831/2, parc. č. 831/3, parc. č. 908, parc. č. 947, parc. č. 

1056, parc. č. 1086, parc. č. 1087, parc. č. 1104, parc. č. 1136, parc. č. 1137, parc. č. 

1138, parc. č. 1170, parc. č. 1171/5, parc. č. 1172, parc. č. 1531 – lokalita ul. Fügnerova v 

obci a k.ú. Pečky - pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV. za celkovou cenu 

224.567,- Kč +DPH (jedná se o 2.245,67 bm). 

Hlasování: 7 pro 

 

g) Uzavření příkazní smlouvy na TDI a BOZP akce: “Rekonstrukce části ul. V Horkách, K. 

H. Máchy a ul. M. Alše“ s p. Luďkem Hejdukem, Vyšehrad 145, Zásmuky. 

Hlasování: 7 pro 

 



Město Pečky  

Rada města Pečky  

Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky  

  

  

  

  

  

2  

  

h) Na základě doporučení komise pro otázky sociální, zdravotní a bytové uzavření 

splátkového kalendáře se sl. Medovou, Pečky čp. 218 s tím, že dlužná částka bude 

uhrazena do 30.9.2020, v opačném případě bude nájem na konci roku vypovězen.  

Hlasování: 7 pro 

 

i) Na základě doporučení komise pro otázky sociální, zdravotní a bytové vybudování 

sociálního zařízení ve společenské místnosti v čp. 218 a čp. 1042, která bude následně 

sloužit pro účely nouzového krátkodobého ubytování a pro hosty města a městských akcí.   

Hlasování: 7 pro 

 

j) Podání žádosti o dotaci MMR na akci: „Dokončení opravy venkovního školního hřiště 

v parku“ /varianta bez cvičební venkovní sestavy/.  Předpokládané celkové náklady na 

realizaci akce cca 1mil. Kč.  

Hlasování: 3 pro, 4 zdrželi se hl. 

      Tento bod nebyl schválen.                                                                    

 

k) Podání žádosti o dotaci MMR na akci: „Dokončení opravy venkovního školního hřiště 

v parku“. Předpokládané celkové náklady na realizaci akce cca 1,5 mil. Kč.  

Hlasování: 7 pro 

 

l) Uveřejnění veřejné zakázky na služby akce: "Hospodaření s dešťovou vodou, Město 

Pečky“ zadávané ve VZMR, hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bez DPH, členy a 

náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.  

Složení členů a náhradníků komise pro hodnocení nabídek: 

 

1. Bc. Iveta Minaříková, místostarostka            Mgr. Blanka Kozáková, místostarostka                                                     

2. Ing. Jana Zindrová, prac. st. odboru              Šárka Horynová, člen Rady města                                                                     

3.Tomáš Vodička, člen Rady města                  Jiří Katrnoška, člen Rady města                                                          

4. Ing. Martina Macháčková, pr. stav. od.         Jana Najbrtová, pr. odboru BH                                          

5. Ing. Věra Růžičková, vedoucí odboru  BH    Ing. Pavel Krejčí, pr. odboru BH    

 

Jedná se o tyto budovy: Vzdělávací středisko čp. 141, Kulturní středisko čp. 255, MŠ 

MAŠINKA čp. 825, stará DPS čp. 218, DPS čp. 1042 , ZŠ čp. 342, čp. 346, budova hasičů 

čp. 84, ZUŠ čp. 700. 

Předpokládaná hodnota je cca 1,1 mil. Kč bez DPH. Cena obsahuje zpracování kompletní 

PD a podkladů pro podání žádosti o dotaci vč. podání žádosti o platbu a podávání MZ 

v době realizace a udržitelnosti projektu. Veřejná zakázka bude uveřejněna za podmínky 

schválení rozpočtového opatření na zasedání ZM.   

Hlasování: 7 pro 

 

m) Prodej 2 ks nepoužívaných branek z atletického oválu panu Tomáši Mecerovi, Svobody 

976, Pečky za cenu 1.000,-Kč/ks pro účely fotbalových tréninků s dětmi a mládeží. 

Hlasování: 7 pro 
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n) A doporučuje ZM ke schválení koncept projektu: „Obnova zeleně Pečecka“.  RM poté 

zajistí zpracování PD a podání žádosti o dotaci.  

Hlasování: 7 pro 

  

o) A doporučuje ZM ke schválení zařazení správního obvodu města Pečky do územní 

působnosti MAS Podlipansko o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky  na období 2021-

2027. Souhlas je třeba pro možnost fungování MAS Podlipansko, o.p.s. v rámci Strategie 

MAS v letech 2021-2027 a pro možnost čerpání finančních prostředků z jejich programů.   

Hlasování: 7 pro 

 

p) Uzavření SOD na stavební práce akce: „Stavební úpravy a obnova interiéru Kulturního 

domu  Pečky – I. etapa“  s vybraným uchazečem firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 

181/55, Hradec Králové - Slezské Předměstí za cenu 4.769.802,46Kč bez DPH, tzn. 

5.771.460,98 Kč včetně 21% DPH.   

Hlasování: 7 pro 

 

q) Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nakládání s komunálními odpady na správním území 

města Peček č. 001/2020 mezi městem Pečky a Pečeckými službami s.r.o.,  Tř. Jana 

Švermy 49, Pečky. Předmětem dodatku je změna čl. II –  cena za služby  a její  úhrada – 

viz příloha.   

Hlasování: 7 pro 

 

r) Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na 

budově Městského úřadu v Pečkách dne 10.3.2020.  

Hlasování: 7 pro 

 

s) Termín a kritéria zápisu do MŠ Mašinka Pečky pro školní rok 2020/2021 – viz příloha  

Hlasování: 7 pro 

 

t) Termín a program veřejného zasedání ZM dne 12.2.2020 v 17.30 hod. v ZŠ Pečky-viz 

příloha  

Hlasování: 7 pro 

 

u) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčky) 

Římskokatolické farnosti Pečky, IČO 61632236 ve výši 300 000,-Kč na opravu vitráží na 

kostele Sv.Václava v Pečkách – 1. etapa. Splácení půjčky v ročních splátkách po 60.000,-

Kč, první splátka 30.11.2021, poslední splátka 30.11.2025. 

Hlasování: 7 pro 

 

v) Uzavření dohody o změně veřejnoprávních smluv s obcemi ve správním obvodu města 

Pečky, který je vymezen obcemi Cerhenice, Dobřichov, Chotutice, Plaňany, Radim, 

Ratenice, Tatce a dále Velim, týkající se zajišťování přenesené působnosti ve věcech 

přestupků. Předmětem dohody je úprava rozsahu přenesené působnosti v souladu s novou 

právní úpravou a navýšení úhrady nákladů na výkon přenesené působnosti dle zákona č. 
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250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Rada města konstatuje, že město 

je schopno zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti na úseku přestupků pro výše 

uvedené obce. RM zmocňuje starostku města Mgr. Alenu Švejnohovou k podpisu této 

dohody. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města  

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


