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Čj.:  PEC/2098/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 22.6.2020 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 projednala:  

 

- Projekt „Seniorská obálka“, který je určený pro seniory a osoby se zdravotním 

znevýhodněním. Obálka s důležitými informacemi o zdravotním stavu bude uložena na 

viditelném místě v domácím prostředí pro případ naléhavé pomoci. Seniorskou obálku 

je možno vyzvednout u sociální pracovnice Mgr. Šárky Velké na MěÚ Pečky v úřední 

dny.  Data zaznamená a bude aktualizovat příslušný lékař.   

- Požadavek p. P. Radoňského, Pečky 414, týkající se řešení dopravy v ulici 

Letohradské. Rada nesouhlasí s návrhem žadatele na zrušení navrženého dopravního 

řešení pro zklidnění dopravy v ul. Letohradská. O vyjádření k provedení sondy 

v komunikaci Letohradská požádá pan Radoňský Odbor výstavby, zemědělství, 

životního prostředí a dopravy. 

 

 Rada města schvaluje:    

 

a) Rozpočtová opatření č. 7/2020 – viz příloha  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

b) Uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120075226“ mezi městem Pečky a firmou ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně IV. Podmokly, ul. Teplická 874/8, týkající se 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie v ul. M. Alše v 

Pečkách. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky činí 133.000,- Kč 

+ DPH. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

c) Zveřejnění záměru na prodej částí pozemků č. parc. 19/2 (cca 30 m
2
) a č. parc. 359/93 

(cca 20 m
2
) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice za těchto podmínek: 

- pozemek bude odprodán za cenu 500,-Kč/m
2
  

- náklady spojené s převodem tzn. znalecký posudek, geometrický plán a správní  

  poplatek s vkladovým řízením uhradí a zajistí strana kupující 

- kupující strana rovněž zajistí sepsání kupní smlouvy.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 
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d) Žádost týkající se snížení nájemného v ZŠ Pečky, p. o., Tř. J. Švermy, Pečky 540 – dle 

žádosti paní ředitelky Mgr. Jaroslavy Heroldové – viz příloha.   

Hlasování: 5 proti, 1 zdržel se hl., 1 omluven 

Tento bod nebyl schválen 

 

e) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku č. parc. 19 v obci a k.ú. Pečky 

(cca 20 m
2 

- chodník) - před obchodem „Květinka" v čp. 24, Masarykovo nám. v 

Pečkách s paní Michaelou Podanou, bytem Pečky, ul. Sokolská 683. 

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.7. 2020 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou               

3 měsíce za cenu 200,-Kč/měsíc (tzn. 2.400,- Kč/rok). Úhrada nájemného bude 

prováděna v pravidelných měsíčních splátkách. 

Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hl., 1 omluven 

 

f) Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Pečky a Středočeským krajem zastoupeným 

KSÚS Praha 5, Zborovská 11 na odkoupení 177,39 tun kamenných kostek (úsek od 

křižovatky ul. Hellichova až po křižovatku Lobňanská – levá strana) za cenu celkem 

168.593,80 bez DPH, tzn. 203.998,50,-Kč vč. 21%DPH – viz příloha.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

g) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v Pečkách,  

Tř. Petra Bezruče 139 

     Tran Xuan Hoa, Pečky, Tř. 5. května 347 - prodej potravin 

     Nájemné 7 000,-Kč/měs. 

     Doba nájmu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

h) Vyhlášení II. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na 

rok 2020 v max. výši 200.000,-Kč. Úroková sazba pro půjčky poskytnuté v roce 2020 

bude 4%. Příjem žádostí bude probíhat od 1.8.2020 do 31.8.2020 na MěÚ Pečky.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

i) Podání žádosti o dotaci Městskou knihovnou Svatopluka Čecha Pečky z Programu 

rozvoje venkova na období 2014-2020, v rámci výzvy MAS Podlipansko č. 4 

vyhlášené v roce 2020. Předpokládané výdaje celkem 300.000,-Kč, dotace 80%. 

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 1 omluven 

 

j) Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Pečky a obcí Chotutice za 

účelem realizace projektu „Obnova zeleně na Pečecku“ – viz příloha.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

k) Připojení města Pečky k uctění památky 70. výročí justiční vraždy Milady Horákové, 

vybudování pietního místa před budovou radnice, vyvěšení plakátu a černého praporu 

na budově Městského úřadu v Pečkách od 26.6.2020 do 28.6.2020.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 
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l) Vyhlášení participativního rozpočtu.   

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

m) A uděluje souhlas k uzavření podnájemní smlouvy mezi TJ Sokol Velké Chvalovice 

z.s., se sídlem Velké Chvalovice, Ke Hřišti 193, zastoupená předsedou Martinem 

Růžkem a podnájemcem Tomášem Knoblochem, bytem Hlavní 1721,  

289 03 Záhornice. Souhlas se uděluje za podmínky dodržení účelu výpůjčky.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města   

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


