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Čj.:  PEC/3676/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 2. 11. 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) Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 001/2020 o nakládání s komunálními odpady na 

správním území města Peček mezi městem Pečky a společností Pečecké služby s.r.o. 

Pečky, Tř. Jana Švermy 49 Pečky.  

Hlasování: 7 pro 

 

b) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 15/2020. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) Uzavření „Smlouvy o nájmu pozemku“ –– část č. parc. 2273/3 (cca 5.100 m
2
) v obci a 

k.ú. Pečky (za bývalou Tonou) – deponie – s firmou SWIETELSKY Rail, s.r.o., se sídlem 

v Praze 3, U Nákladového nádraží 3146/6. Nájemní smlouva bude uzavřena od 6. 11. 

2020 do 3. 12. 2020 za cenu 10.200,- Kč/měsíc. Nájemce zajistí pravidelnou údržbu a 

čištění příjezdové komunikace nacházející se za bývalou Tonou a.s. na pozemcích  

č. parc. 2271/1 a 2271/6 v obci a k.ú. Pečky 

Hlasování: 7 pro 

 

d) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. parc. 2273/3 (cca 5.500 m
2
) v obci a k.ú. 

Pečky (za bývalou Tonou) – deponie za těchto podmínek: 

 jedná se o část pozemku č.parc. 2273/3 v obci a k.ú. Pečky  

 nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 4. 12. 2020 s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce) 

 nájemné je stanoveno na 2,-Kč/m
2
/měsíc 

 pronajímatel zajistí sepsání smlouvy 

 nájemce zajistí pravidelnou údržbu a čištění příjezdové komunikace nacházející se 

za bývalou Tonou a.s. na pozemcích č. parc. 2271/1 a 2271/6 v obci a k.ú. Pečky 

   Hlasování: 7 pro 

 

 

e) A doporučuje ZM ke schválení účast města na dražbě pozemku č. parc. 234/10 (3.691 m
2
 

– orná půda) v obci a k.ú. Dobřichov – lokalita mezi Výrovkou a Ratenicemi. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku města dražit a vydražit pozemek za cenu 

v maximální výši: 129.185,-Kč, tzn. 35,-Kč/m
2
. 

Hlasování: 7 pro 
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f) Ukončení „Nájemní smlouvy čj.: 111/2012“ uzavřenou mezi městem Pečky a Českým 

rybářským svazem MO Plaňany. Smlouva uzavřená na dobu určitou od 1. 1. 2012 do  

31. 12. 2021 bude ukončena dohodou ke dni 31. 12. 2020. Důvodem ukončení smlouvy 

jsou podmínky stanovené v přidělené dotaci od MŽP Praha č. EDS/SMVS: 

115D315030579.  

Hlasování: 7 pro 

 

g) Uzavření Dodatku č. 2 ke SOD na PD „Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce“ mezi městem 

Pečky a firmou Fiala Projekty s.r.o., se sídlem: Lečkova 1521/15, Praha 4, IČ: 28997450. 

Předmětem Dodatku č. 2 je změna termínu plnění PD a změna postupu úhrady. 

Hlasování: 7 pro 

 

h) Uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon TDI a BOZP mezi městem Pečky 

a firmou PlanPoint, s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10 akce: "Stavební úpravy a obnova 

interiéru KS Pečky - I. etapa“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění  

o 2 měsíce, tzn. do konce roku 2020.  

Hlasování: 7 pro 

 

i) Uzavření Dodatku č. 3 k SOD na stavební práce akce: "Stavební úpravy a obnova interiéru 

KS Pečky - I. etapa" mezi městem Pečky a  firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, 

Hradec Králové – Slezské Předměstí. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění  

o 2 měsíce, tzn. do konce roku 2020.   

Hlasování: 7 pro 

 

j) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku č. parc. 359/194 (1.162 m
2
) – orná 

půda – v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice – od p. Pavla Nejedlého, bytem Pečky, V.B. 

Třebízského 85 a p. Hany Němcové, bytem Kolín II., Antonína Dvořáka 1101. 

Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou dohodou ve výši 40.670,- Kč,  

tzn. 35,- Kč/m
2
. Město Pečky jako kupující uhradí všechny poplatky spojené s převodem.

 

Hlasování: 7 pro 

 

k) Uzavření  „Smlouvy o nájmu pozemku“ –– část č. parc. 2273/3 (cca 200 m
2
) v obci a k.ú. 

Pečky (za bývalou Tonou) – deponie – s p. Vlastimilem Králem, bytem Praha 1, 

Maiselova 38/15. Smlouva bude uzavřena od 4. 11. 2020 do 3. 12. 12. 2020 za cenu  

500,- Kč/měsíc (nájemce zajistí pravidelnou údržbu a čištění příjezdové komunikace 

k části používaného pozemku – na pozemcích č. parc. 2271/1 a 2271/6 v obci a k.ú. 

Pečky). 

Hlasování: 7 pro 
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l) A doporučuje ZM ke schválení místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2021 ve výši 

700,- Kč.  

Hlasování: 7 pro 

 

m) Prodej dřeva za celkovou cenu 875,- Kč, včetně DPH firmě Lukáš Pilc, Expoint, 

Malinová 1492, Čáslav  IČ: 71259236. Jedná se o strom na zahradě v MŠ Mašinka 

v Pečkách  a o stromy na místním hřbitově v Pečkách.  

Hlasování: 7 pro 

 

n) Termín a program zasedání zastupitelstva města dne 11. 11. 2020 v 17.30 hodin. ZM bude 

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a trvajícího nouzového stavu probíhat 

formou videokonference. 

Hlasování: 7 pro 

 

o) Nový ceník pro sportovní halu „Parkhalu“ v Pečkách pro rok 2021 následovně: 

 Pečecké oddíly – děti a mládež          290,-Kč    

 Pečecké oddíly, dospělí                      380,-Kč    

 Ostatní                                                700,-Kč     

Hlasování: 7 pro 

 

p) Text žádosti o zrušení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velké Chvalovice (kategorie 

JPO V) EVČJ 214259 adresovaný Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, 

Jana Palacha 1970, Kladno. 

Hlasování: 7 pro 

   

q) Částečné uzavření Mateřské školy Mašinka v Pečkách v podobě uzavření dvou tříd 

s účinností od 4. 11. 2020 z důvodu pandemické situace a chybějících pedagogických 

pracovníků. 

Hlasování: 7 pro 

 

r) A rozhodla o zrušení všech kulturních a společenských akcí pořádaných nebo 

spolupořádaných městem Pečky do konce roku 2020, včetně adventních slavností a 

silvestrovského ohňostroje. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


