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Čj.:  PEC/97/2021 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 11. 1. 2021 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) Vypsání zakázky malého rozsahu na projekční činnosti v oboru odpadového hospodářství 

a vodohospodářských staveb pro akci: „PD na intenzifikaci ČOV Pečky“, obeslání 

vybraných uchazečů, hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena a dále složení členů 

a náhradníků komise pro hodnocení. Předpokládaná hodnota na realizaci PD je do 

500.000,-Kč bez DPH.  

Členové komise:          Náhradníci: 

1. Ing. Pavel Krejčí – investiční technik                Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka  

2. Ing. Adam Brant – jednatel PS                           Pavel Sedláček – mistr provozu PS  

3. Tomáš Vodička – člen RM                                 Michala Dekiská – koordinátor projektů  

Seznam oslovených uchazečů: 

FER&MAN Technology, spol. s r.o. IČO:27173461, Praha 5 - Barrandov 

Krajinoprojekt s.r.o. IČO: 03101622, Praha 10 - Strašnice  

4D Prostor, s.r.o. IČO: 24260096, Praha 5 - Smíchov   

Hlasování: 7 pro 

 

b) A stanoví příspěvkovým organizacím města závazné ukazatele na rok 2021. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) Podání žádosti o dotaci ze SR (kapitola 313-MPSV) na úhradu výdajů na výkon sociální 

práce pro rok 2021, požadovaná výše dotace 400.000,-Kč. 

Hlasování: 7 pro 

 

d) Uzavření SOD  mezi městem Pečky a firmou AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 

Nymburk, IČ: 45149909, na realizaci akce: „ZŠ Pečky čp. 342 – výměna kabelu NN ve 

stávající trase“, za cenu 116.881,-Kč bez DPH, tzn. 141.426,-Kč vč. DPH. 

Hlasování: 7 pro 
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e) Zahájení přípravy podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR ČR, Podpora rozvoje 

regionů, Podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli akce: „Rekonstrukce 

interiérů městských budov“ (kulturní středisko II. etapa, městská knihovna - okna).  

Hlasování: 7 pro 

 

f) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Jiří Kapr, Na Kovárně 120, Vrbová Lhota, 

289 11 Pečky na realizaci zakázky malého rozsahu: "Provedení odborného prořezu, 

tvarování a výchovné řezy stromů v období roku 2021/2022", za cenu 151.984,-Kč bez 

DPH na rok 2021 a 151.984,-Kč bez DPH na rok 2022.    

Hlasování: 7 pro 

 

g) Výsadbu 25 ks ovocných stromů na pozemku ve vlastnictví města Pečky p.č. 308/38 v k.ú. 

Pečky a zavazuje se subjektu Sázíme stromy, z.ú. Libochovická 1072/11, 184 00 Praha 8 – 

Dolní Chabry, IČ: 02626870  k následné péči o tyto stromy.  

Hlasování: 4 pro, 3 se zdrželi hl.  

 

h) Rozšíření a umístění sběrných nádob až o 6 ks  na tříděný odpad – jedlé tuky, umístěných 

na pozemcích města Pečky a Velkých Chvalovic a uzavření dodatku ke smlouvě o 

zpětném  odběru použitého rostlinného oleje  mezi městem Pečky a firmou Libor 

Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice, IČ: 16539184. Předmětem dodatku je zpětný 

odběr použitého rostlinného oleje ve výši 500,-Kč/rok bez DPH za každou nově umístěnou 

sběrnou nádobu.  

Hlasování: 7 pro 

 

i) Poskytnutí dotace p. Haně Stumpfové, Chvalovická 1042, Pečky formou úhrady 50% 

nákladů za využívání služby Tísňová péče od poskytovatele Život Plus, z.ú. IČ: 04616685 

za rok 2020, tj. 2.400,-Kč. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí 

této dotace.    

Hlasování: 7 pro 

 

j) A stanoví platový výměr řediteli Základní školy Pečky, ředitelce Mateřské školy 

MAŠINKA Pečky a ředitelce Pečovatelské služby města Pečky z důvodu změny platových 

tarifů na základě nařízení vlády č. 603/2020 Sb., - viz příloha.  

Hlasování: 7 pro 

 

k) A stanoví platový výměr řediteli Kulturního střediska Pečky z důvodu postupu do vyššího 

platového stupně od 1. 2. 2021.  

Hlasování: 7 pro 

 

l) A pověřuje Mgr. Blanku Kozákovou pokračovat v realizaci projektu Stolpersteine. 

Zmapovat historii obyvatel Peček a Velkých Chvalovic, kteří byli součástí transportu 

židovských obyvatel 9. 6. 1942 a následně umístit dlažební kostky s mosazným povrchem 

do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu.  

Hlasování: 7 pro 
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Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


