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Čj.:  PEC/173/2021 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 25. 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) Vyhlášení I. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 

2021 ve výši 200.000,-Kč. Úroková sazba pro půjčky poskytnuté v roce 2021 bude ve výši 

2,25%. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 2. 2021 – 28. 2. 2021. 

Hlasování: 7 pro 

 

b) Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na 

budově Městského úřadu v Pečkách dne 10. března 2021.  

Hlasování: 7 pro 

 

c) Použití rezervního fondu Městské knihovny Sv. Čecha do výše 30 000 Kč v rámci účetní 

závěrky roku 2020 k překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady.  

Hlasování: 6 pro, 1 proti 

 

d) Slevu na nájemném ve výši 50% za měsíc leden, únor, březen 2021 AFK Pečky, IČ: 

62994417 za provozovnu hospodu ve sportovním areálu. Důvodem je uzavření 

provozovny v době nouzového stavu a protiepidemických opatření.     

Hlasování: 7 pro 

 

e) Slevu na nájemném NP ve výši 50% za měsíc leden, únor, březen 2021 p. Martině 

Pavláskové, bytem Mlýnská 662, Pečky za provozovnu kadeřnictví v čp. 184.  Důvodem 

je uzavření provozovny v době nouzového stavu a protiepidemických opatření.     

Hlasování: 7 pro 

 

f) Slevu na nájemném NP ve výši 50% za měsíc leden, únor, březen 2021 p. Petře 

Müllerové, bytem Dobřichov za provozovnu kadeřnictví v čp. 292. Důvodem je uzavření 

provozovny v době nouzového stavu a protiepidemických opatření.     

Hlasování: 7 pro 
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g) Poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,-Kč/rok Diakonii Broumov, sociální družstvo, 

IČ: 49289977, Husova 319, Velká Ves, Broumov na činnost.  

Hlasování: 7 pro 

 

h) Uzavření "Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř.-čj.: 58105/2017-

O25" na pozemku  č. parc. 554/36  v obci a k.ú. Pečky - pro budoucí stavbu "Pečky-

kolostav+úprava zeleně-VB před odkupem". Dohoda bude uzavřena s fy. České dráhy, 

a.s. zastoupené Ing. Davidem Olšou, se sídlem v Praze 1, Nábř. L. Svobody 1222. Tento 

pozemek byl odkoupen do majetku města a proto není důvod uzavírat smlouvu o zřízení 

VBř. k vlastnímu pozemku. 

Hlasování: 7 pro 

 

i) Uzavření „Smlouvy o bezúplatném užívání pozemků č. parc. 832/19 (2.224 m
2 

- orná 

půda) a č. parc. 2293/1 (198 m
2 

- neplodná půda, ostatní)“ mezi městem Pečky 

a  vlastníkem pozemků p. Petrem Katanski, Pečky, ul. P. Bezruče čp. 697. Smlouva bude 

uzavřena od 1. února 2021 na dobu neurčitou. 

Hlasování: 7 pro 

 

j) A doporučuje ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní“ pozemků č. 

parc. 832/19 (2.224 m
2 

- orná půda) a č. parc. 2293/1 (198 m
2 

- neplodná půda, ostatní)“ 

za cenu obvyklou v čase a místě – s vlastníkem pozemků p. Petrem Katanski, Pečky, ul. 

P. Bezruče čp. 697. Pozemky budou sloužit jako přístupová komunikace k úpravně vody 

za hřbitovem. 

Hlasování: 7 pro 

 

k) Poskytnutí dotace ve výši 20.000,-Kč Římskokatolické farnosti Pečky, Třída Jana Švermy 

50, IČ: 61632236 na pokračování restaurování vitráží v kostele sv. Václava v Pečkách. 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace. 

Hlasování: 7 pro 

 

l) A doporučuje ZM ke schválení posunutí doby splácení půjčky o 1 rok na základě žádosti 

Římskokatolické farnosti Pečky, Třída Jana Švermy 50, IČ: 61632236. 

První splátka 30. 11. 2022. Půjčka je poskytnuta na opravu vitráží v kostele sv. Václava 

v Pečkách – 1. etapa a schválena ZM dne 12. 2. 2020, usnesení č. 1/2020.   

Hlasování: 7 pro 
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m) A doporučuje ZM ke schválení OZV č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Touto OZV se mění čl. 5, odst. 1 – poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do  

30. 6. příslušného kalendářního roku. 

Hlasování: 7 pro 

 

n) Přesunutí bodu do RM dne 8. 2. 2021  - prodej částí pozemků č. parc. 343/1 a 343/2 v k.ú. 

Velké Chvalovice a zřízení VBř. (chůze a jízdy) k pozemku č. parc. 341/1 v k.ú. Velké 

Chvalovice.  

Hlasování: 7 pro 

 

o) Přesunutí bodu do RM dne 1. 2. 2021  - uzavření Dodatku č. 4 ke SOD na stavební práce 

akce „Stavební úpravy a obnova interiéru KS – I. etapa“. 

Hlasování: 7 pro 

 

p) Zveřejnění záměru na bezúplatné užívání částí pozemků č. parc. 2007/15, 2007/16  

a 2007/17 v obci a k.ú. Pečky (lokalita sídliště) za těchto podmínek: 

 část výše uvedených pozemků se bude bezúplatně užívat jako odstavná plocha pro 

osobní automobily 

 smlouva o výpůjčce bude uzavřena dlouhodobě (10 let)  

 výpovědní lhůta 6 měsíců 

 pronajímatel zajistí sepsání smlouvy 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

q) Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

mezi městem Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky, IČ: 00239607 a firmou EKO-

KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701. Rada města 

zplnomocňuje firmu Služby města Pečky, s.r.o., Tř. Jana Švermy 49, 28911 Pečky, IČ: 

08740844 k výkonu závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru 

a využití odpadů z obalů dále jen „Smlouva“ s firmou EKO-KOM, a.s. ze dne 15. 04. 

2014.  

Hlasování: 7 pro 

 

r) Uzavření Dodatku č. 13 k nájemní smlouvě mezi městem Pečky a p. Miluší Králíčkovou  

na byt č. 21 v čp. 218 Tř. 5. května, Pečky do 30. 6. 2021 a uzavření splátkového 

kalendáře. 

Hlasování: 7 pro 
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s) Uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě mezi městem Pečky a firmou PlanPoint, s.r.o., 

Sportovní 823/14, Praha 10 na výkon TDI a BOZP akce: Stavební úpravy a obnova 

interiéru Kulturního střediska, Pečky - 1. etapa.  

Hlasování: 7 pro 

 

t) Uzavření Dodatku č. 3 ke SOD mezi městem Pečky a firmou Bianco architects, s.r.o.,  

U Lužického semináře 97/18, Praha 1 na výkon autorského dozoru akce: „Projektová 

dokumentace rekonstrukce interiéru Kulturního střediska Pečky“.  

Hlasování: 7 pro 

 

u) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou FER&MAN Technology, spol. s r.o., Praha 5 

– Barrandov,  IČ: 27173461 za cenu 458.000,-Kč bez DPH, tzn. 554.180, Kč, včetně DPH 

akce: „PD na intenzifikaci ČOV Pečky“. 

Hlasování: 7 pro 

 

v) Uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 19. 6. 2019 mezi Městem Pečky, 

zastoupeným starostkou Mgr. Alenou Švejnohovou a Odbytovým a hospodářským 

družstvem, zastoupeným předsedou p. Františkem Klabzubou o snížení nákladů za služby 

spojené s užíváním nebytového prostoru - kanceláře Odbytového a hospodářského 

družstva  Kolín, V.B.Třebízského 292 v Pečkách na 40% z důvodu částečného využívání. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


