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Čj.:  PEC/1855/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 8.6.2020 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 projednala:  

 

a) Připomínky k PD „Park sever“ /viz příloha/. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

Rada města schvaluje:    

 

b) Doporučení ZM schválit po projednání Závěrečný účet města za rok 2019 a celoroční 

hospodaření města za rok 2019 bez výhrad. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) Uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř. - služebnosti" 

č.8800097951_1/BVB/P na pozemku v majetku města č. parc. 214 v obci a k.ú. Pečky 

-  plyn. přípojka pro čp. 601, ul.Hellichova (MUDr. Jandová, bytem Ratenice 2) – 

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. 601 v ul. 

Hellichova - za cenu 120,- Kč/bm + DPH (jedná se o cca 5 bm).  

Hlasování: 7 pro 

 

d) Uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř - služebnosti" 

č.9900106141_1/BVB/P na pozemku v majetku města č. parc. 47/1 v obci Pečky a k.ú. 

Velké Chvalovice -  plyn. přípojka pro dům čp. 61, ul. Stará (p. Václav Bláha, bytem 

Pečky, Hálkova 953) – 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. 61 

v ul. Stará, Velké Chvalovice - za cenu 120,- Kč/bm + DPH (jedná se o cca 10 bm).  

Hlasování: 7 pro 

 

e) Ukončení „Nájemní smlouvy č. 2657001318 – o nájmu pozemku“ výpovědí.  Jedná se  

o část pozemku v majetku Českých drah, a.s. se sídlem (část č.parc. 554/1 v obci a k.ú. 

Pečky (24 m
2
) – spojovací chodník. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce, počíná běžet  

1.7. 2020 a ukončena bude ke dni 30. 9. 2020. Nájemné činilo 480,- Kč/rok. 

Hlasování: 7 pro 
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f) Termín a program zasedání Zastupitelstva města Pečky dne 17. 6. 2020 od 17.30 hodin 

v jídelně Základní školy Pečky, okres Kolín /viz příloha/. 

Hlasování: 7 pro 

 

g) Uzavření Dodatku č. 1 mezi městem Pečky a firmou DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 

Liberec XV-Starý Harcov, IČ: 27349187 na stavební práce akce: "Pečky – J. A. 

Komenského 184 – obnova fasád". Jedná se o změnu termínu dokončení akce z 15. 6. 

2020 na 13. 7. 2020. 

Hlasování: 7 pro 

 

h) Zprovoznění stavu kabin na hřišti ve Velkých Chvalovicích s předpokládanou výši 

nákladů 50 tis. Kč. 

Hlasování: 7 pro 

 

i) Kroniku města za rok 2019. Originál kroniky bude městu Pečky předán po jazykové 

korektuře.   

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

j) Podání žádosti o dotaci z OPZ na projekt zaměřený na zefektivnění správy městského 

úřadu, předpokládané výdaje cca 1.5mil.Kč, spoluúčast města 5%. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

k) A doporučuje ZM ke schválení návrh na obnovení činnosti Městské policie v Pečkách 

a pověřit řízením MP místostarostku Bc. Ivetu Minaříkovou.  

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

l) A doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 2014-2020 prostřednictvím 140. výzvy Ministerstva 

životního prostředí na realizaci akce „Obnova zeleně na  Pečecku“. Předpokládané 

výdaje cca 2mil.Kč, spoluúčast města 20% celkových způsobilých výdajů a 

nezpůsobilé výdaje projektu. 

Hlasování: 7 pro 

 

m) Uzavření Dodatku č. 1 ke SOD mezi městem Pečky a společností JIB s.r.o., U Parku 

2242, Brandýs nad Labem, IČ: 28969472 na VZ „Revitalizace centrálního městského 

parku v Pečkách sever“.  

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

n) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Oto Holý – Zámečník, U Měnírny 484, 

Pečky IČ: 62485091 na stavební akci: „Výkladce – J. A. Komenského 184 – obnova 

fasád“ za cenu 165.720,-Kč bez DPH, tzn. 200.521,-Kč, včetně DPH.  

Hlasování: 7 pro 

 

 



Město Pečky  

Rada města Pečky  

Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky  

  

  

  

  

  

3  

  

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města   

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


