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Čj.:  PEC/3926/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 30. 11. 2020 od 15.15 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  

- Plnění rozpočtu k 31. 10. 2020 

- Tabulku nájemníků NP, kterým město Pečky pronajímá prostor pro restaurační zařízení, 

předzahrádku, část chodníku pro provozování podnikatelské činnosti - tento bod byl 

stažen z programu 

- Stanovení termínů zasedání Rady města a Zastupitelstva města v roce 2021 s předložením 

k projednání na zasedání ZM 16. 12. 2020 /viz příloha/  

 

Rada města schvaluje:    

 

a) Rozpočty 2021 a Střednědobé výhledy rozpočtu 2022 - 2023 příspěvkových organizací 

města: 

Základní škola Pečky, Mateřská škola MAŠINKA Pečky, Pečovatelská služba města 

Pečky, Městská knihovna Sv. Čecha, Kulturní středisko města Pečky /viz příloha/. 

Hlasování: 7 pro 

 

b) A doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2021 /viz příloha/ 

Hlasování: 7 pro 

 

c) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohodu o umístění stavby č. IV-

12-6026756/BV001“ -  na pozemku v majetku města č. parc. 2265/14 v obci a k.ú. Pečky 

(lokalita u benziny B.R.G.- ul. Chvalovická)  - pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín IV-Podmokly za celkovou cenu ve výši cca 5.400,- Kč + DPH. Jedná se celkem o 

cca 45 bm pozemku x 120,- Kč a dále o výstavbu jednoho podpěrného bodu 1A – 

plánovaná výstavba betonového sloupu zasahuje do pozemku, který byl odkoupen na 

případnou výstavbu místní komunikace.  

Hlasování: 7 proti 

Tento bod nebyl schválen 

 

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

s vybraným uchazečem Stavby Douděra, s.r.o. Milčice 112 za cenu 278 466,- Kč, 

336 943,86,- Kč, vč. DPH a 30 631,26,- Kč bez DPH, 37 063,82,- Kč, vč. DPH na výkon 
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autorského dozoru (11% z ceny PD). Podmínkou pro uzavření SOD je schválení rozpočtu 

města na rok 2021. 

Hlasování: 7 pro 

 

e) 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 

v Českých Budějovicích, Pražská tř. 495/58. Smlouva bude uzavřena od    4. 12. 2020 na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno na 2,- Kč/m
2
/měsíc 

(tzn. za 5.100 m
2
 pozemku činí nájem 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 

 

f) 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 panem Vlastimilem Králem, bytem Praha 1, ul. 

Maiselova, čp. 38/15. Smlouva bude uzavřena od 4. 12. 2020 na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno na 2,- Kč/m
2
/měsíc (tzn. za 200 m

2
 

pozemku činí nájem 400,- 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 

 

g) Uzavření SOD mezi městem Pečky a vítězným uchazečem ISES, s.r.o., M.J.Lermontova 

859/25, Praha 6 – Bubeneč na VZMR Manažerské řízení projektu po ZVA, vč. organizace 

zadávacího řízení na projekt „Rozšíření odděleného sběru využitelných odpadů na území 

města Pečky“za cenu 89.000,-Kč bez DPH. 

Hlasování: 7 pro 

 

h) Termín a program zasedání ZM dne 16. 12. 2020 v 17.30 hodin v jídelně Základní školy 

Pečky /viz příloha/. 

Hlasování: 7 pro 

 

i) Prodej části pozemku č. parc. 1833 (cca 9 m
2
) a č. parc. 1833 (cca 36 m

2
) v obci a k.ú. 

Pečky – dle žádosti manželů Heleny a Miroslava Třískových a dcery Lenky Třískové, 

bytem Pečky, ul. Jungmannova čp. 61. V této části pozemku se nacházejí  inženýrské sítě 

pro Telecom, plyn, elektro. 

Hlasování: 5 proti, 2 se zdrželi hl. 

Tento bod nebyl schválen      

 

j) Zakoupení materiálu /betonové dlažby/ do max. výše 44.000,-Kč na zhotovení části místní 

komunikace o celkové výměře 110m
2
. Materiál bude použit na technické zhodnocení části 

komunikace ul. Žerotínova, Pečky. Položení dlažby bezplatně provedou majitelé čp. 1161 

a čp. 1205. Uhrazení nákladů bude po předložení kolaudačního rozhodnutí.  

Hlasování: 6 pro, 1 proti 
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k) A doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 1 k VPS č. 18/2020 s TJ Sokol Pečky, 

předmětem dodatku je souhlas s použitím části poskytnuté dotace  v max. výši  128 000 

Kč na pořízení investičního majetku – gymnastického  koberce a prodloužení termínu pro 

použití dotace do 30. 6. 2021. 

Hlasování: 7 pro 

 

l) A doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 2 k VPS č. 17/2020 s TJ Spartak  Pečky, 

předmětem dodatku je souhlas s prodloužením termínu pro použití části dotace  do  

31. 12. 2021.  

Hlasování: 7 pro 

 

m) A doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 1 k VPS č. 29/2020 s TJ Spartak  Pečky, 

předmětem dodatku je souhlas s prodloužením termínu pro použití dotace  do 31. 3. 2021.  

Hlasování: 7 pro 

 

n) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí účelové dotace  ve výši 50 000 Kč  Oddílu 

vodní turistiky, z.s. na kanalizační přípojku k budově loděnice zrealizovanou v roce 2018 

a uzavření VPS o poskytnutí dotace. 

Hlasování: 7 pro 

 
o) Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Městským úřadem Pečky  

a jeho orgány podle zákona č. 106/1999 Sb., na rok 2021. 

Hlasování: 7 pro 

 

p) A doporučuje ZM ke schválení OZV č. 4/2020, O zřízení MP s účinností od 1. 1. 2021. 

Touto vyhláškou se ruší OZV č. 2/1992, O městské policii města Peček. 

Hlasování: 7 pro 

 

q) Podání žádosti o dotaci z Programu 2020 Středočeský kraj z Fondu podpory včasné 

přípravy projektů EU 2021+ a NIP: 

- I. Životní prostředí, oblast podpory g) Hospodaření se srážkovými vodami:  

u čp. 176, ul. Pečecká, podporované byty V. Chvalovice  

u čp. 46, Masarykovo náměstí, bytový dům, Pečky   

u čp. 825, Tř. Jana Švermy, mateřská škola, Pečky 

u čp. 700, ul. Barákova ZUŠ, Pečky 

u čp. 1140, ul. V.B. Třebízského, budova hasičské zbrojnice 

Dotace je ve výši 50%, max. 200 tis. Kč. 

Celkové odhadované náklady jsou 350 tis. Kč, vč. DPH. 

- I. Životní prostředí, oblast podpory c) Podpora drobných vodních toků na 

zlepšení odtokových poměrů: 

Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách 

Dotace je ve výši 50%, max. 200 tis. Kč. 

Celkové odhadované náklady jsou 500 tis. Kč, vč. DPH. 
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- II. Doprava, oblast podpory a) Budování bezbariérových komunikací- opatření 

ke zvýšení bezpečnosti: 

Dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ul. Milčická ve Velkých Chvalovicích, Pečky. 

Dotace je ve výši: na audit bezpečnosti až 90%, max. 100tis.Kč, odhadované náklady 

50tis.Kč a na PD až 50%, max. 200tis.Kč, smlouva s M.A.A.T je celkem 210 734,- 

Kč, vč. DPH. 

Celkové odhadované náklady jsou  500tis. Kč, vč. DPH. 

Hlasování: 7 pro 

 

r) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemků č. parc. 359/238 (354 m
2
) a č. parc. 

359/246 (1.529 m
2
) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice – od fy. ARCHITEKTIKA, 

s.r.o. se sídlem v Praze 2 - Vinohrady, ul. Chodská 1032/27.  

Oba pozemky o celkové výměře 1.883 m
2
 budou odkoupeny za cenu ve výši 724.955,- Kč 

(tzn. 385,- Kč/m
2
) k čemuž bude připočtena DPH. Poplatky spojené s převodem uhradí 

kupující.  

Hlasování: 7 pro 

 

s) Uzavření Dodatku č. 5 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. Předmětem Dodatku č. 5 je prodloužení platnosti 

smlouvy do 31. 12. 2020. 

Hlasování: 7 pro 

 

t) Bezhotovostní vyrovnání přeplatků za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytů 

za období X/2019 – IX/2020 a to převodem na účet. V případě zájmu zohledněním ve výši 

záloh na další zúčtovací období s ohledem na pandemii Covid-19. 

Hlasování: 7 pro 

 

u) Snížení nájemného o 50% za měsíc říjen a listopad 2020 AFK Pečky, IČ: 62994417 za 

provozovnu hospodu ve sportovním areálu. Předsedovi AFK Pečky bude doporučeno 

požádat si o podporu z programu Covid-nájemné.  

Hlasování: 7 pro 

 

v) Snížení nájemného o 50% za měsíc říjen a listopad 2020 p. Bronislavě Štajerové za 

provozovnu Obuv v čp. 184. Paní B. Štajerové bude doporučeno požádat si o podporu 

z programu Covid-nájemné. 

Hlasování: 7 pro 

 

w) A doporučuje ZM ke schválení studii „Revitalizace parku pod vodojemem“ zpracovanou 

společností XTOPIX architekti s.r.o., Praha 1. 

Hlasování: 7 pro 
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Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


