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Čj.:  PEC/1695/2020 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 25.05.2020 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) Zveřejnění záměru na pronájem pozemku č. parc. 1652 (312 m
2 

) - zahrada – v obci a k.ú.  
Pečky za těchto podmínek: 

- cena za pronájem pozemku je stanovena na 500,- Kč/m
2
/měsíc 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

- využití pozemku – pouze jako zahrada 

- žadatel musí doložit vlastnický vztah ke nemovitosti č.p. 39 v Pečkách 

Hlasování: 7 pro 

 

b)  1. Ukončení "Smlouvy o nájmu pozemku č.j.:2454/2014 ze dne 9.9. 2014" - (část č. parc. 

19) – chodník před obchodem čp. 24, Masarykovo nám., Pečky – dle žádosti p. Miloše 

Čápa, zahradnictví Sokoleč, Na Březinu 289. 

Smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31.5. 2020 (k tomuto dni je uhrazen nájem). 

Hlasování: 7 pro 

 

2. Zveřejnit záměr na pronájem části chodníku u čp. čp. 24, Masarykovo nám., Pečky za 

těchto podmínek: 

- jedná se o pronájem cca 20m
2
 za cenu 200,-Kč/měsíc 

- zájemce předloží nájemní smlouvu na pronájem obchodu v čp. 24 

- pronajímatel zajistí sepsání smlouvy na dobu neurčitou  

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

c) Zveřejnění záměru na prodej části pozemku č. parc. 535 (cca 76 m
2
) - orná půda a části 

pozemku č. parc. 2226/40 (cca 35 m
2
) - orná půda v obci a k.ú. Pečky za těchto 

podmínek: 

- části pozemků budou odprodány za cenu  975,- Kč/m
2 

- náklady spojené s převodem nemovitostí u K.Ú. v Kolíně uhradí kupující 

- prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy a zaregistrování u K.Ú. v Kolíně 

Hlasování: 7 pro 

 

d) 1.  A doporučuje ZM odkoupit  pozemky, které jsou v majetku Českých drah, a.s. Praha 1, 

Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 - a to  č. parc. 1635(102 m
2
) za cenu 40.000,- Kč. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 
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2. A doporučuje ZM odkoupit pozemky, č. parc. 554/67 (2.308 m
2
) v obci a k.ú. Pečky v 

celkové  výši 935.000,-Kč. Jedná se o pozemky v lokalitě u podchodu (ul. Pod Drahou) a 

za Parkhalou v Pečkách. 

Veškeré náklady spojené s převodem uhradí město.  

Hlasování: 6 proti, 1 zdržel se hl. 

Tento bod nebyl schválen  

 

e) Schválení uzavření "Smlouvy o zřízení VBř" na pozemku v majetku města č. parc. 238 

v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice  -  plyn. přípojka pro čp. 88, ul. Slepá p. (paní                       

J. Urbanová, V.Ch. 88) – s firmou  RWE GasNet, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, ul. 

Klíšská 940/96. Celková cena činí 252,- Kč + DPH tzn. 305,- Kč (bude uhrazeno při 

podpisu smlouvy v hotovosti). Jedná se o 2,1 bm pozemku.  
Hlasování: 7 pro 

 

f) Uzavření  „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-6026358/VB001“ na pozemcích v majetku města č. parc. 1056, 1087 a 

1535/1 v obci Pečky - dle žádosti fy. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - Podmokly 

874/8. Cena za zřízení VBř činí 120,- Kč/bm + DPH. Jedná se o cca 80 bm. Cena celkem 

bude činit cca 9.600,- Kč (+DPH).  

Hlasování: 7 pro 

 

g) Uzavření  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích v 

majetku města č. parc. 519/1, 554/35, 554/41, 554/42 v obci a k.ú. Pečky a pozemky č. 

parc. 381/5, 382/2, 382/3, 383/3 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice – veřejně 

prospěšná stavba dopravní infrastruktury „Velim - Poříčany, BC“ – dle žádosti fy. Správa 

železnic, s.o., se sídlem v Praze 1, Dlážděná 1003/7. Cena za zřízení VBř činí 120,- 

Kč/bm + DPH. Jedná se o cca 471 bm. Cena celkem bude činit cca 56.520,- Kč (+DPH).  

Hlasování: 7 pro 

 

h) Zkrácení výpovědní doby s Tran Dinh Luc, nar. 19.12.1977 o 2 měsíce a zveřejnění 

záměru  na  pronájem prostor sloužících podnikání v ulici Tř. Petra Bezruče 139, Pečky od 

01.07.2020. Pronájem se týká  prostor  v přízemí,výměra : prodejna :      71 m
2
, skladové 

prostory: 88 m
2
, rampa - vjezd :  67 m

2
. Podmínky pronájmu: - nájemné       7.000,- Kč/ 

měs. Doba nájmu : na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 

Hlasování: 7 pro 

 

ch) A  doporučuje ZM   účast na dražbě pozemku č. parc. 1843/1 (45.m
2)

   pozemku č. parc.  

1843/2 (45 m
2
) v obci a k.ú. Pečky – lokalita „Bačov“.  RM doporučuje ZM pověřit paní 

starostku dražit a vydražit pozemky za ceny v maximální  výši:.  

-  pozemek č. parc. 1843/1 (45 m
2)

     500,-Kč/m
2
 

- pozemek č. parc. 1843/2 (45 m
2
)    500,- Kč/m

2
.  

Hlasování: 7 pro 
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i) Uzavření SOD na přeložku plynového potrubí na p. č. 357/36 ve Velkých Chvalovicích 

s firmou GASKO spol. s.r.o. za částku 91 362,-Kč s DPH. 

Hlasování: 7 pro 

 

j) Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní pro výkon TDI a koordinátora BOZP pro 

investiční akci “Revitalizace a obnova rybníku Benešák v Pečkách“ mezi Ing. Irenou 

Bělohlávkovou a Městem Pečky. A pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

Navýšení ceny za prováděnou činnost na stavbě v návznosti na  prodloužení termínu od 

1.7.2020 až 30.11.2020 je podle cenové nabídky od Ing. Bělohlávkové z 19.5.2020   

59 062,50 Kč.  

Hlasování: 7 pro 

 

k) Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací sestavené k 31.12.2019 a převody 

zlepšeného výsledku hospodaření do fondů organizací. 

Základní škola Pečky: výsledek hospodaření  + 13 793,36 Kč 

převod od rezervního fondu 13 793,36 Kč 

Mateřská škola MAŠINKA Pečky: výsledek hospodaření  + 23 061,78 Kč 

převod od rezervního fondu 23 061,78 Kč. 

Městská knihovna Pečky: výsledek hodpodaření + 60 252,68 Kč 

převod do rezervního fondu  60 252,68 Kč 

Pečovatelská služba města Pečky: výsledek hospodaření + 204 092,26 Kč 

převod od rezervního fondu 204 092,26 Kč 

Kulturní středisko města Pečky: výsledek hospodaření  + 30 697,19 Kč 

převod do fondu odměn          24 557,- Kč 

převod do rezervního fondu     6 140,19 Kč. 

Hlasování: 7 pro 

 

l) Přidělení bytu č. 10 v č.p. 218, Tř. 5. května v Pečkách p. Pavlu Šedinovi, nájem na dobu 

určitou. 

Náhradník: Pavel Hašek, Ratenice 

Hlasování: 7 pro 

 

m) Přidělení bytu č. 2 v č.p. 176, Pečecká, Velké Chvalovice: 

1. p. Blažena Hotovcová, Chvalovická 32, Pečky  

2. p. Jiří Bína, Radovesnice I. 

Hlasování: 7 pro 

 

n) Změnu podmínek pro ubytování  p. Vladimíra Hermana, Ratenice č.p. 137,  v 

ubytovně   č.p. 218, Tř. 5. května, Pečky od 01.07.2020. Cena 170,- Kč/noc (dle 

schváleného ceníku ubytovny).  

Hlasování: 7 pro 

 

o) Úhradu paušálního poplatku ve výši 400,- Kč,-/měsíčně,  od 01.06.2020  za poskytování 

tísňové péče p. Boženě Nykodýmové, Chvalovická 1042,  Pečky.  
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Hlasování: 7 pro 

 

p) Přijetí  dotace ve výši 150.000,- Kč  z rozpočtu  Středočeského kraje -  Středočeský fond 

podpory dobrovolných  hasičů a složek IZS na projekt: „Obnova osobních ochranných 

prostředků SDH Pečky“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  

Hlasování: 7 pro 

 

q) Uděluje souhlas zřizovatele se zapojením do projektu „Obědy do škol ve Středočeském 

kraji III“. 

Hlasování: 7 pro 

 

r) Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Pořízení 

automobilu pro zajištění sociálních služeb MAS Podlipansko“ 

Hlasování: 7 pro 

 

s) Přidání parcely č. 2324/6 k.ú. Pečky  do projektu „Obnova zeleně Pečecka“ 

Hlasování: 7 pro 

 

t) A souhlasí se zapojením do projektu „Černý den pro obce a kraje“ 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

u) Podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.04.2019  – projekt Obnova zeleně na 

Pečecku. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města   

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


