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Čj.:  PEC/3157/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 14. 9. 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:  

 

-  Plnění úkolů  

 

Rada města schvaluje:    

 

a) Uzavření SOD na akci: „PD veřejné WC a kryté stání na kola u nádraží v Pečkách“ s 

vybraným uchazečem Ing. Matějem Machačem, Nádražní 73, Břeclav za cenu 224.000,- 

Kč, 271.040,-Kč vč. DPH a 24.640,-Kč bez DPH, 29.814,40Kč vč. DPH na výkon 

autorského dozoru (11% z ceny PD), celkem 300.854,40 Kč vč. DPH.  

Hlasování: 7 pro 

 

b) Výběr dodavatele dle doporučení hodnotící komise a doporučuje ZM ke schválení 

uzavření SOD na akci: „Studie a projektová dokumentace – Proluka u domu služeb a park 

pod vodojemem, Pečky“ s vybraným dodavatelem XTOPIX architekti s.r.o., Újezd 

427/28, Praha 1-Malá Strana, IČ 03780961 za cenu 800.000,-Kč bez DPH, tzn. 968.000,-

Kč včetně 21% DPH.  

Hlasování: 7 pro 

 

c) Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky a Ing. Jaroslavem Polákem, Ke Dráze 156, 

Velké Chvalovice na pronájem Hasičské zbrojnice ve Velkých Chvalovicích za cenu 

1000,- Kč/měs. + el. en.. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12.  2020.  

Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel hl. 

 

d) Výběr dodavatele dle doporučení hodnotící komise a uzavření SOD na akci: „Dokončení 

opravy venkovního školního hřiště v parku“ s vybraným dodavatelem firmou StavoSport 

s.r.o., Předhradní 233, 763 16 Fryšták, IČ 29278481 za cenu 786.857,-Kč bez DPH, tzn. 

952.096,97Kč včetně 21% DPH.  

Hlasování: 7 pro 

 

e) Realizaci oprav výtluků na místních komunikacích v Pečkách a ve Velkých Chvalovicích 

firmou Roadstav s.r.o. Poděbrady za cenu 26.500,-Kč bez DPH, tj. 32.065 Kč s DPH za 9 t 

- množství náplně 1 vozu. Předpokládaný počet náplní je 3. Tj. 3 x 32.065 Kč = 96.195,-

Kč s DPH. Počet náplní bude upraven podle skutečné potřeby. 

Hlasování: 7 pro 
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f) A jmenuje s okamžitou platností kronikářem města p. Mgr. Libora Vodičku, Ph.D., bytem 

Pečky, Přátelství 762.  Dosavadní kronikář p. Jan Karbus oznámil rezignaci.   

Hlasování: 7 pro 

 

g) A nemá námitky proti stavebnímu záměru p. Petra Katanski, Pečky, Petra Bezruče čp. 697 

„Zakrytí opracoviště pro koně“ na pozemcích č. parc. 2327/29, 2327/30, 2327/31, které 

jsou v jeho vlastnictví za předpokladu, že stavba bude v souladu s územním plánem.  

Hlasování: 7 pro 

 

h) Nabídku p. Růžičky na odkoupení návrhu nástěnného kalendáře pro rok 2021 

s fotografiemi Peček za 390,-Kč. Zatím nevyčíslitelné jsou náklady na grafické zpracování 

a tisk s vazbou.  

Hlasování: 7 proti 

Tento bod nebyl schválen.           
 

i) Udělení ceny starostky města p. Evě Jíchové za obětavou činnost pro Sokol Pečky, včetně 

rekonstrukce sokolovny a p. Janu Karbusovi za dlouholetou kronikářskou a archivní 

činnost pro město Pečky.  

Hlasování: 7 pro 

 

j) Dohodu o podmínkách realizace stavby mezi městem Pečky a firmou Riocath Hospital, 

a.s. Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6. Předmětem dohody je poskytnutí 

součinnosti města v souladu s právními předpisy, při zajišťování parkování pro LRC 

Pečky – viz příloha.   

Hlasování: 4 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hl.  

 

k) Povolení výjimky pro Mateřskou školu Mašinka Pečky z maximálního počtu dětí ve 

třídách ve školním roce 2020/2021 pro jednotlivé třídy:  

Domeček  - 27 dětí, Jablíčko – 27 dětí, Žabička – 27 dětí, Sluníčko – 27 dětí, Beruška – 27 

dětí, Kytička - 27 dětí a Lištička – 25 dětí.  

Hlasování: 7 pro 

 

l) Prominutí nájemného v 1. NP ve zdravotním středisku za jeden měsíc fyzioterapeutce p. 

M. Praskové z důvodu COVID 19 – žádost viz příloha.  

Hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi hl.  

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


