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Čj.:  PEC/1005/2021 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 22. 3. 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) Přesunutí bodu na příští zasedání RM dne 29. 3. 2021 - uzavření "Smlouvy o realizaci 

překládky sítě elektronických komunikací“ – s firmou CETIN, a.s. Praha 9 - Libeň, 

Českomoravská 2510/19 (lokalita Bačov).  

Hlasování: 7 pro 

 

b) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř - č. 7700101260_16/BVB“ - 

s firmou GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940/96 (týkající se LV č. 2649, k.ú. 

Pečky - ½ podílu vůči celku). Smlouva bude uzavřena za nabídnutou cenu ve výši 300,- 

Kč/bm (bez DPH). Jedná se o cca 96 bm pozemků č.parc. 2307/9, 2307/10, 2307/6. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř - č. 7700101260_17/BVB“ - 

s firmou GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940/96 (týkající se LV č. 497, k.ú. Pečky 

- ½ podílu vůči celku). Smlouva bude uzavřena za nabídnutou cenu ve výši 300,- Kč/bm 

(bez DPH). Jedná se o cca 5 bm pozemků – č. parc. 2305/2 a 2307/12. 

Hlasování: 7 pro 

 

d) Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků č. parc. 2007/2 (sídliště) – k.ú. Pečky a  

č. parc. 47/2 (u býv. samoobsluhy) - k.ú. Velké Chvalovice za těchto podmínek: 

 části pozemků jsou nabízeny k pronájmu za účelem umístění boxu pro příjem a 

výdej zásilek      

 pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

 nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

 výše nájemného je stanovena na 400,- Kč/rok/1 místo 

Hlasování: 7 pro 
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e) Ukončení dohodou k 30. 9. 2021 „Smlouvu o nájmu pozemku čj.: PEC/2685/2017"(č. 

parc. 1468/21 v obci a k.ú. Pečky) - uzavřenou s Ing. Bartákem, bytem Poděbrady, L. 

Dostálové, čp. 773/II. 

Hlasování: 7 pro 

 

f) Ukončení dohodou k 30. 9. 2021 používání některých pozemků dle  „Smlouvy o nájmu 

pozemků čj.: 260/2009“ a dodatku č. 1 k této smlouvě – uzavřené s Ing. Bartákem, bytem 

Poděbrady 773/II, L. Dostálové, čp. 773/II. (jedná se o tyto pozemky č. parc. 1468/2, 

1468/3, 1468/4, 1468/10, 1468/11, 1468/14, 1451/1, 1468/17, 1468/20, 1454/1, 1454/2, 

1454/3, 1468/22, 1468/23, 1455/1, 1455/2, 1468/26, 1468/27, 1462/1, 1462/2 a 1462/3).  

Hlasování: 7 pro 

 

g) Město Pečky jako zřizovatel Městské knihovny Sv. Čecha v Pečkách, 5. května 241, 

Pečky, IČ: 48932060 schvaluje nákup biblioboxu z hygienických a bezpečnostních 

opatření v době pandemické situace, s využitím dotačního titulu Středočeského kraje 

/kultura a obnova památek/. V případě nezískání dotačního titulu bude nákup biblioboxu 

zrealizován z fondu investic organizace.  

Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel hl. 

 

h) Příspěvkové organizaci Základní škola Pečky, Tř. Jana Švermy 342, Pečky nový odpisový 

plán pro DHM inv. č. 029/022 - Sestava vizualizační výpočetní techniky. Prodloužení 

doby odpisování o 6 let.  

Hlasování: 7 pro 

 

i) Příspěvkové organizaci Základní škola Pečky, Tř. Jana Švermy 342, Pečky vyřazení DHM 

likvidací - Notebook Acer 5220, pořizovací cena 14.500,-Kč, rok poř. 2008, součást 

souboru  inv. č. 027/022.  

Hlasování: 7 pro 

 

j) A jmenuje hodnotící komisi pro VZ „Rozšíření odděleného sběru využitelných odpadů na 

území města Pečky“ ve složení:  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka 

Ing. Adam Brant – jednatel společnosti PS  

Hana Pokorná – referentka odboru ŽP  

Hlasování: 7 pro 
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k) Zrušení OZNÁMENÍ A ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE /Atelier 99, s.r.o., 

IČ: 02463245, sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno/ na VZ: „Dostavba učeben a 

tělocvičny v ZŠ Pečky, zpracování PD a výkon AD“ ze dne 24. 2. 2021 z důvodu 

vypořádání námitky uchazeče. 

Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel hl.  

 

l) Záměr vybudovat komunitní a aktivizační centrum města Pečky v budově čp. 81, ulice V. 

B. Třebízského, Pečky. 

Hlasování: 7 pro 

 

m) Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a firmou NETsecurity s.r.o., Třebízského 282, 

Roztoky na pořízení licence na aplikaci „Usnesení.cz“ pro přípravu, řízení jednání, 

hlasování a generování výstupů z jednání RM, ZM.  

Hlasování: 7 pro 

 

n) Upravené znění /Souhlasu vlastníka nemovité věci s realizací a udržitelností akce/projektu 

„Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách“/ na dotčených pozemcích ve vlastnictví 

Ludmily Soukalové. Finanční spoluúčast vlastníka se vztahuje  na opravu nátokového 

objektu, v částce do 10.000,-Kč. 

Hlasování: 7 pro 

 

o) Zhotovení profesionálního leteckého fotografování za cenu 6.990,-Kč bez DPH.  

Hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi hl. 

 

p) Prezentaci města Pečky do speciální rubriky „Dobré místo pro život“ v Deníku (Vltava 

Labe MEDIA). 

Hlasování: 7 pro 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


