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Čj.:  PEC/836/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 2. 3. 2020 od 15.00 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) Kulturnímu středisku města Pečky odpisový plán na divadelní horizont podia (opona) – 

viz příloha. Pořizovací cena 78.526,58 Kč, doba odepisování 10 let. 

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

b) Vyřazení nepotřebného, nefunkčního dlouhodobého hmotného a drobného dlouhodobého 

hmotného majetku dle přílohy likvidací: 

z účtu 022.0650 v poř. ceně celkem 87 506,40Kč, zůstatková cena 0 ( interakt. tabule) 

z účtu 028.0006 v poř. ceně celkem 46 060 Kč 

z účtu 028.0003 v poř. ceně celkem 32 784 Kč 

z účtu 028.0004 v poř. ceně celkem   9 134 Kč 

z účtu 028.0002 v poř. ceně celkem 26 397,66 

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

c) Pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od 3. 3. 2020 – viz 

příloha  

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

d) Na základě doporučení sociální, zdravotní a bytové komise přidělení bytu v čp. 148, Tř. 5. 

května, Pečky Ing. Radkovi Čížkovi, Komenského 208/53, České Budějovice. Nájem na 

dobu určitou od 1. 4. 2020 – 31. 12 .2020, nájemné 7.000,-Kč/měsíc.  

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

e) Na základě doporučení sociální, zdravotní a bytové komise pořadí uchazečů o přidělení 

bytu v Pečkách, čp. 1042: 

1. Věra Králová, Hellichova 676, Pečky  

2. Ludmila Březinová, Hálkova 485, Pečky  

3. Oldřiška Smlsalová, V Horkách 956, Pečky  

4. Miroslava Prošková, Přátelství 476, Pečky  

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 
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f) Uzavření smlouvy na zpracování Požárně bezpečnostního řešení a Evakuačních plánů  

mezi městem Pečky a firmou Projekty S+S s.r.o., Poděbradova 159, Kladno, za cenu 

134.000,-Kč bez DPH, tzn. 162.140 včetně 21% DPH.    

Hlasování: 5 proti, 2 nepřítomni 

Tento bod nebyl schválen.            

 

g) Uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř - služebnosti" na pozemku 

v majetku města č. parc. 1410 v obci a k.ú. Pečky -  plyn. přípojka pro čp. 636, ul. Čsl. 

Legií (manželé Zdeněk a Jana Fejfarovi, bytem Pečky 636) – budoucí odkoupení firmou 

RWE GasNet, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940. 

Jedná se o zřízení nové plynové přípojky pro dům čp. 636 v ul. Čsl. Legií - za celkovou 

cenu 408,-Kč + DPH tzn. 494,-Kč (bude uhrazeno při podpisu smlouvy v hotovosti). 

Plynová přípojka bude následně odprodána fy. RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem. 

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

h) A trvá na svém rozhodnutí ze dne 6. 1. 2020, čj.: PEC/36/2020, bod a), týkající se 

ukončení nájemních smluv na pronájem částí pozemků č. parc. 1467/1 a 1467/3 v obci a 

k.ú. Pečky - odstranění všech plechových garáží v lokalitě „U Rejnoka“ po 31.12. 2020. 

Žádosti p. Škarvady nelze v současné době vyhovět, protože nebyl vytipován žádný 

vhodný pozemek na umístění montované garáže. 

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

i) Uzavření „Smlouvy na pronájem části pozemku č. parc. 1680“ na Masarykově náměstí v 

Pečkách – pod stánkem (květiny-8m
2
) + část chodníku-cca 20m

2
 s panem Milošem Čápem 

- zahradnictví, Sokoleč, ul. Na Březinu čp.289 - prodej výpěstků sadby zeleniny a květin. 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3. 2020 do 28.2. 2022 tzn. 2 roky s 

výpovědní lhůtou 3 měsíce. Pozemek pod stavbou stánku se pronajímá za cenu 600,- 

Kč/m
2
/rok (tzn.4.800,-Kč/rok) a cca 20m

2 
chodníku za cenu 200,-Kč/měsíc (tzn.2.400,-

Kč/rok) celkem rok 7.200,-Kč. 

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

j) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku č. parc. 1958/14 (171 m
2
) - břeh 

Mlýnského náhonu - od manželů Petra a Dagmar Hanušových, Pečky 934.  Pozemek bude 

odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem v celkové výši 9.685,44 Kč. Znalecká 

cena činí 56,64,- Kč/m
2
. Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s převodem u 

K.Ú. v Kolíně a zajistí sepsání kupní smlouvy. 

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

k) Cenovou nabídku na demolici domečku na nádraží ČD v Pečkách předloženou Pečeckými 

službami, s.r.o. – cca cena ve výši 49.000,-Kč bez DPH. 

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 
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l) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu č. IZ-12-6002002/VB/01“ na pozemku v majetku města č. parc. 214 v obci 

a k.ú Pečky – příprava projektové dokumentace na přeložku přípojkové skříně pro čp. 601, 

ul. Hellichova - fy. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV.-Podmokly. 

Cena za zřízení VBř bude činit celkem 1.000,-Kč vč. DPH. Jedná se o cca 6 bm, tzn. cena 

za 1 bm činí 131,70 Kč(+DPH). 

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

m) Na základě doporučení sportovní komise poskytnutí dotací jednotlivým sportovním 

oddílům v Pečkách na rok 2020 takto:  

TJ Sokol Velké Chvalovice, z.s. IČ 62994603   40.000,-Kč  

FBC Charisma, Pečky, IČ 01830589                7.000,-Kč  

Basketbal Pečky, z.s. IČ 26559790    30.000,-Kč  

BK Pečky, z.s. IČ 27031250     42.000,-Kč  

Minigolf Dráčata, IČ 22690662     25.000,-Kč  

SKC Pečky, IČ 61884146    15.000,-Kč  

RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí výše uvedených dotací.  

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

n) A doporučuje ZM ke schválení na základě doporučení sportovní komise poskytnutí dotací 

jednotlivým sportovním oddílům na rok 2020 takto:  

TJ Spartak Pečky, IČ 61883751   181.000,-Kč  

TJ Sokol Pečky, IČ 00664171   390.000,-Kč  

AFK Pečky, IČ 62994417    360.000,-Kč 

Zimní turisti Pečky, IČ 042614219    68.000,-Kč  

Oddíl vodní turistiky Pečky, IČ 266003331   91.000,-Kč 

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

o) Výpověď veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 

uzavřenou mezi městem Pečky a obcí Velim a to v souladu s čl. V. odst. 1 uvedené VPS. 

Jedná se o VPS, která byla uzavřena dne 13.2.2007 a zveřejněna ve Věstníku právních 

předpisů Středočeského kraje pod č. 66/VS/2007. Důvodem výpovědi je, že město Pečky 

nemůže s obcí Velim uzavřít dohodu o navýšení částky na projednávání přestupků, jelikož 

není ve správním obvodu města Pečky. Současná částka na projednání jednoho přestupku 

ve výši 500,-Kč zdaleka není adekvátní vynaloženým nákladům potřebným na projednání 

oznamovaných přestupků spadajících do teritoria obce Velim. 

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

p) A doporučuje ZM ke schválení koupi pozemku v k.ú.  Pečky: parcely č. 2238/41 a 

2238/46 (obojí orná půda) o celkové rozloze 13.386m
2
 za cenu 35,- Kč/m

2
 od MUDr. 

Renáty Beznoskové, Jihozápadní III 1174/12, Záběhlice, 141 00 Praha 4 a MUDr. Reginy 

Šírové Jihozápadní III 1174/12, Záběhlice, 141 00 Praha 4 za celkovou částku  

468.510,- Kč. 

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 
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q) Vyhlášení výběrového řízení (uzavřená výzva, hodnota VZMR do 500.000,-Kč bez DPH) 

na zpracování studie revitalizace Mlýnského náhonu.  

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

r) Členství v Klubu zapojených obcí. Jedná se o projekt podporující provozní činnost 

neziskové organizace Sázíme stromy, z. ú..  

Hlasování: 5 pro, 2 nepřítomni 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města  OMLUVENA  

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


