
  

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 4. 3. 2013 od 15.00 hod.  
 

Přítomni:  Urban Milan, Ing. Krištoufek Karel, Paluska Milan, Homan Martin,  

Ing. Petr Zedník, Šárka Horynová Mgr. Lenka Krúpová 

Nepřítomni:     

Ověřovatelé:   Ing. Petr Zedník, Šárka Horynová 

Zapsala:  Bc. Eva Strnadová  

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan Urban.  

 

2. Rada bere na vědomí: 

 

 Zápis z jednání bytové komise dne 27. 2. 2013, 

 Informaci kronikáře Města Pečky Doc. RNDr. Václava Zieglera, CSc., bytem 

Štěpánská 57, Praha 1 ve věci rezignace na funkci kronikáře Města Pečky počínaje 

rokem 2013. RM děkuje kronikáři za pečlivě odvedou, dlouholetou práci.  

 Závěrečnou zprávu za rok 2012 – Terénní program o.s. Prostor, 

 Informaci MC Pramínek o uvažovaném ukončení nájemní smlouvy ve VCP, Tř. Jana 

Švermy 141, Pečky,  

 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost terénní služby rané péče EDA, 

o.p.s., Praha 2, Trojická 2/389 v roce 2013, 

 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Centra pro zdravotně postižené 

Středočeského kraje, Sluneční 76, Kolín 2 v roce 2013, 

 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Domova se zvláštním režimem 

v Kouřimi, G-HELP o.p.s., Komenského 209, Kouřim v roce 2013, 

 

3. Rada města schvaluje:  

 

a) Udělení výjimky parkování osobních vozidel zaměstnanců Pečeckých služeb s.r.o., 

Pečky před objektem Pečeckých služeb, s.r.o., Pečky čp. Tř. Jana Švermy 49. 

b) Program a termín veřejného zasedání ZM dne 13. 3. 2013 v 17.30 hodin v KS Pečky.  

c) Inventarizační zprávu za rok 2012. 

d) Vyřazení nepotřebného majetku likvidací.     

e) Vyřazení nepoužitelné projektové dokumentace /„Obchvat-Pečky jih“/, vedené na účtu 

041- nedokončený  nehmotný majetek 

f) Účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2012. Kladný HV u MŠ 

Mašinka Pečky, Kulturního střediska města Pečky a Městské knihovny Sv. Čecha 

Pečky bude převeden do rezervního fondu organizací.  

g) A doporučuje ZM ke schválení účetní závěrky Města Pečky za rok 2012. Zisk z roku 

2012 ve výši 3.773.856,81,-Kč bude převeden na účet 432 – nerozdělený zisk 

z minulých let. 

h) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2013. 

i) A doporučuje ZM ke schválení na základě přijatých žádostí poskytnutí půjčky z FRB 

na rok 2013. 

j) A  doporučuje ZM ke schválení prodej nově zaměřeného pozemku č. parc. 497/34 

v obci a k.ú. Pečky (ul. V Kaštánkách) o celkové výměře 8 m
2
 – pod již umístěnou 

rozvodnou skříní. Pozemek bude odprodán firmě ČEZ Distribuce a.s., se sídlem  

v Děčíně za celkovou cenu 2.400,- Kč (tzn. 300,- Kč/m
2
). Poplatek spojený 



  

s vypracováním geometrického plánu a poplatek spojený s převodem nemovitosti  

u K. Ú. v Kolíně uhradí strana kupující.  

k) Na základě doporučení BK ze dne 27. 2. 2013 zrušení výpovědi z nájmu bytu v čp. 

161 Za sadem, Pečky p. V. H. 

l) Na základě doporučení BK ze dne 27. 2. 2013 prodloužení nájemních smluv na byty: 

 R. F., Pečky         -       do 31. 12. 2013 

 Z. Š., Pečky  -      do 31. 12. 2013 

m) Na základě doporučení BK ze dne 27. 2. 2013 přidělení bytu: 

 R. . bytem Tatce - čp. 1042 ul. Chvalovická, byt č. 1 

Náhradník  - V. P., Tř. Jana Švermy 885, Pečky 

n) Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 184, ul. Komenského, Pečky 

v souladu se zveřejněným záměrem nejvyšší nabídce p. Danielovi Hendrichovi, 

manažeru obchodní skupiny České pojišťovny. Prostor bude využit jako obchodní 

místo České pojišťovny finančního poradenství. 

o) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku (chodníku) č. parc. 1172 v obci a k.ú. 

Pečky za těchto podmínek: 

 pozemek se pronajímá za účelem zřízení venkovního posezení 

 nájemní smlouva bude uzavřena od 1.4. 2013 na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

 pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

 výše nájemného je stanovena na 200,- Kč/měsíc 

p) Kroniku města za rok 2012. 

q) A jmenuje kronikáře Města Pečky s účinností od 1. 1. 2013 pana Jana Karbuse,  

r) Finanční odměnu kronikáři Doc. RNDr. Václavu Zieglerovi, CSc., bytem Štěpánská 

57, Praha 1 za jeho dlouholetou činnost pro Město Pečky. 

s) A doporučuje ZM ke schválení uzavření Smlouvy o příspěvku na realizaci projektu 

„Výstavba cyklostezky Ratenice-Pečky“ mezi Obcí Ratenice a Městem Pečky.  

t) Bezplatné poskytnutí palivového dřeva Oddílu vodní turistiky v Pečkách na zajištění 

kulturní akce „Mašinka 2013“ z ulice Tahiti, pozemek p.č. 1314 v k.ú. obce Pečky  

a z ulice Tř. 5. května, 28. října, J. A. Komenského, Tř. Jana Švermy a Přátelství. 

u) A doporučuje ZM ke schválení kupní smlouvu o převodu vlastnického práva 

k nemovitosti mezi Záveská a spol., v.o.s., správce konkurzní podstaty úpadce Státní 

statek Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, Čáslav a Městem Pečky, se sídlem 

Masarykovo nám. 78, Pečky na odkoupení pozemku č.parc. 344/2 o výměře 8.256m
2
 a 

č.parc. 345 o výměře 151m
2
 v k.ú. Velké Chvalovice. Veškeré poplatky spojené 

s převodem nemovitosti /daň z převodu, poplatek na vklad do KN) hradí kupující. 

 

5. Rada ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zveřejnění záměru na pronájem 

části pozemku (chodníku) č. parc. 1172 v obci a k.ú. Pečky za těchto podmínek: 

 pozemek se pronajímá za účelem zřízení venkovního posezení 

 nájemní smlouva bude uzavřena od 1.4 2013 na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

 pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

 výše nájemného je stanovena na 200,- Kč/měsíc 

2. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi po předchozím projednání na MěÚ Kolín /ústně 

konzultováno se starostou města/, odbor dopravy Ing. Volfem umístění omezující 

dopravní značky 40km v obou směrech před základní školou.  

3. Vedoucí ek.správního odboru M.Bahníkové předložit na příští zasedání RM dne 18. 

3. 2013 přehled již poskytnutých příspěvků organizacím poskytující zdravotní péči a 

zájmovým sdružením za rok 2012, 2013. 


