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Čj.:  PEC/1210/2021 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 29. 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) 1.  Vyřazení nepotřebného nefunkčního DDHM  likvidací dle přiloženého seznamu 

- účet 028.0650 v celkové poř. ceně 31.759,30 Kč, rok poř. 2011, jedná se o majetek 

používaný MŠ MAŠINKA Pečky 

- účet 028.0141 v celkové poř. ceně 65.758,40 Kč, rok poř. 2005, jedná se o majetek 

používaný Kulturním střediskem Pečky na základě smlouvy o výpůjčce 

- účet 028.0706 v poř. ceně 14.900,- Kč, rok poř. 2010, jedná se o příčnou flétnu 

KOGE používanou Základní uměleckou školou Pečky na základě smlouvy o 

výpůjčce  

2. Převod DDHM (jednací stoly) dle přiloženého seznamu Základní škole Pečky 

v celkové poř. ceně 37.790,- Kč, z účtu  028.0141., jedná se o majetek doposud 

používaný Kulturním střediskem Pečky na základě smlouvy o výpůjčce. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

b) Uzavření "Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ – s firmou 

CETIN, a.s. Praha 9-Libeň, Českomoravská 2510/19 (lokalita Bačov). Nabídková cena 

překládky SEK činí 465.314,- Kč bez DPH. Překládka se bude realizovat pouze 

v návaznosti na revitalizaci lokality Bačov. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

c) Uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Lukáš Adámek, Kostelní 25, 257 53 Čelákovice, s 

uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce: „Sadové úpravy K.H. 

Borovského, Pečky – Trvalkové výsadby“ za cenu 146.503,50 Kč bez DPH.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

d) Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a vybraným dodavatelem Advokátní kancelář 

Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň, který předložil 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku na plnění VZMR „Poskytování právních služeb městu 

Pečky“, s termínem plnění ode dne oboustranného podpisu smlouvy do 31.12.2022, příp. 
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okamžiku, kdy plnění zadavatele dosáhne částky ve výši předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky, dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

e) Poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, IČ: 61383198 

na provoz dětské krizové linky. 

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

 

f) Změnu přílohy č. 1 vnitřního předpisu č.1/2017 Organizační řád Městského úřadu Pečky, 

spočívající v zařazení Městské policie Pečky jako zvláštního orgánu.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

g) Zveřejnění záměru na pronájem gynekologické ordinace ve zdravotním středisku o 

výměře 70,5 m
2
 za podmínek:  

- 900,- Kč/m
2
/rok  

- měsíční záloha na služby 6.000,- Kč/měsíc 

- možnost pronájmu od 15.4.2021 

- pouze pro účely provozování gynekologické ordinace   

- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

h) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem hasičské zbrojnice ve Velkých Chvalovicích 

s Ing. Jaroslavem Polákem, Ke Dráze 156, Velké Chvalovice od 1.1.2021 na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.  Nájemné činí 1.000,- Kč/měsíc.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

i) Podání žádosti o neinvestiční dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje ve výši 

600.000,- Kč na úhradu části mzdových nákladů v Pečovatelské službě města Pečky.   

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


