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Čj.:  PEC/449/2021 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 8. 2. 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) Závazek vynaložit veškeré možné úsilí k zajištění propojení polních cest mezi městem 

Pečky a obcí Chotutice.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

b) A doporučuje ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě kupní“,  týkající se 

odkoupení pozemků č. parc. 832/19 (2.224 m
2 

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

neplodná půda, ostatní) v obci a k.ú. Pečky. Smlouva budoucí kupní bude uzavřena s 

vlastníkem pozemků p. Petrem Katanski, bytem Pečky,  ul. P. Bezruče, čp. 697. Pozemky 

budou odkoupeny za celkovou cenu ve výši 72.660,- Kč (tzn. 30- Kč/m
2
). Náklady 

spojené s převodem uhradí město Pečky.  
Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 
c) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 1/2021.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

d) Použití části provozního příspěvku Pečovatelské služby města Pečky na rok 2020 ve výši  

132.800,-Kč  na doplňkovou činnost. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

e) Použití rezervního fondu Pečovatelské služby města Pečky v rámci účetní závěrky roku 

2020 do výše 3.000,-Kč na krytí části nákladů na pořízení pracovního oblečení pro 

zaměstnance. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

f) Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř č. 9900107078_1/2021" na pozemku v majetku města      

č. parc. 1410 v obci a k.ú. Pečky -  plyn. přípojka pro čp. 636, ul. Čsl. legií (manželé 

Zdeněk a Jana Fejfarovi, bytem Pečky 636) – pro firmu RWE GasNet, s.r.o. se sídlem 

v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940/96 - za celkovou cenu 408,-Kč + DPH tzn. 494,-Kč 

(bude uhrazeno při podpisu smlouvy v hotovosti). VBř se zřizuje pro firmu  RWE GasNet, 

s.r.o., Ústí nad Labem ul. Klíšská 940/96. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 
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g) Termín a program zasedání ZM dne 17. 2. 2021 v 17.30 hod. v jídelně ZŠ Pečky. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

h) Členství v Klubu zapojených obcí, jedná se o projekt podporující provozní činnost 

neziskové organizace Sázíme stromy, z. ú. a  poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč 

pro organizaci Sázíme stromy z. ú., IČ: 02626870.  

Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hl., 1 omluven 

 

i) A doporučuje ZM ke schválení přistoupení města Pečky do Sdružení místních samospráv 

ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky.   

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

j) Termín, dobu, místo zápisu a kritéria přijetí dětí do Mateřské školy MAŠINKA Pečky pro 

školní rok 2021/2022.   

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

k) A doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o podporu projektu „Hospodaření s 

dešťovou vodou – Město Pečky“ v rámci 144. výzvy Ministerstva životního prostředí 

prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. 

Celkové předpokládané náklady projektu 3.723.828,43 Kč vč. DPH, z toho: 

- rok 2020 zpracování PD 248.721,55 Kč vč. DPH  

- rok 2021 realizace u č.p. 255 a 218 předpokládané náklady 1.723.901,93 Kč vč. 

DPH + 48.400,-Kč vč. DPH za AD a TDI  

- rok 2022 realizace č.p. 1042 a 346 předpokládané náklady 1.645.404,95 Kč vč. 

DPH + 48.400,-Kč vč. DPH za AD a TDI. 

Jedná se o osazení akumulačních nádrží na dešťovou vodu u čp. 218 Tř. 5:května, 1042 

ul. Chvalovická, 255 Tř. Jana Švermy a 346 ul. Helichova. Zadržená  voda z dešťových 

svodů bude sloužit k zalévání zeleně v okolí domů  vč. možnosti čerpání a zálivky 

městské zeleně. Předpokládaná výše dotace je 85% z celkových způsobilých výdajů, tj. 3 

130 001,-Kč. Realizace bude probíhat v letech 2021-2022.. Akce bude realizována pouze 

v případě získání dotace.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

l) A doporučuje ZM k odkoupení pozemek č. parc. 521/1 (5.490 m
2 

- k.ú. Radim u Kolína) - 

koryto vodního toku přirozené nebo upravené - od p. Ludmily Soukalové, bytem Radim 

359 a  zachování  možnosti odběrného místa pro napájení zámeckého rybníku pro p.  

Soukalovou (č. parc. 16 v k.ú. Radim u Kolína).  Pozemek č. parc. 521/1 (k.ú. Radim u 

Kolína) bude odkoupen za cenu v celkové výši 243.097,20 Kč (tzn. 44,28Kč/m
2
).  

Poplatky spojené s převodem nemovitosti uhradí město Pečky. 

Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hl., 1 omluven 
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m) Založení transparentního účtu za účelem získání finančních prostředků na ozdravování 

toulavých koček. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

n) Připojení města Pečky do projektu založeném spolkem Svaté Ludmily 1100 let, z.s.. Cílem 

projektu je zviditelňování  svatoludmilských míst.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


