
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 11. 11. 2013 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

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

Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník, Mgr. Lenka Krúpová 

Ověřovatelé:   Milan Paluska, Ing. Petr Zedník  

Zapsala:  L. Renková   

 

1. Zahájení: 

 

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

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Zprávu o dopravním značení před podchodem v Pečkách předloženou odborem 

výstavby, dopravy a životního prostředí  

- Návrh rozpočtu na rok 2014, který bude předložen finančnímu výboru dne 14. 11. 

2013  

- Hospodaření příspěvkových organizací k 30. 9. 2013  

- Výroční zprávu o činnosti MŠ Mašinka za školní rok 2012/2013   

- Informaci tajemníka o nabídkách na nákup nového kopírovacího stroje, včetně 

provozních nákladů s tím, že na příštím zasedání RM budou předloženy další nabídky 

dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona 

schválených RM  

- Žádost České spořitelny a.s., o zařazení výměny výlohy, vchodových dveří, oken  

a rekonstrukci fasády zadního traktu do rozpočtu města s  tím, že tento bod bude 

projednáván při schvalování rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2014 

- Návrh na zhotovení dřevěné sochy sv. Václava u příležitosti 100. výročí vysvěcení 

kostela sv.Václava  

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Navýšení počtu zaměstnanců Pečovatelské služby Pečky na 7 + 1 (7 pečovatelek + 

ředitelka)  od 1.1.2014.  

 

b) Směrnice pro inventarizace majetku a závazků Města Pečky na rok 2013, včetně  

Plánu inventur na rok 2013, členy hlavní inventarizační komise a členy dílčí 

inventarizační komise 1-7 „DIK“ k provedení řádné inventarizace majetku a závazků 

města Pečky za rok 2013  

 

c) Zveřejnění záměru na prodej pozemku č. parc. 337/2 (163 m
2
) v obci Pečky a k.ú. 

Velké Chvalovice za těchto podmínek: 

- jedná se o pozemek, na kterém se nachází cizí stavba (kůlna na hospodářské 

stroje) 

- pozemek bude odprodán za cenu stanovenou soudním znalcem, strana kupující 

uhradí poplatek spojený s převodem nemovitosti 

- strana prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy a zaregistrování smlouvy  

u K.Ú.  v Kolíně 

 

d) Podání žádostí o dotaci z Fondů Středočeského kraje pro rok 2014   



  

1. FROM - Komunikace V Horkách II.etapa  

2. Fond životního prostředí  a zemědělství - Spoluúčast na vod. přivaděcím řadu 

3. Fond kultury a obnovy památek -  Vchodové dveře kaplička V. Chvalovice 

4. Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence na  provoz 

sportovní haly. 

 

e) Uzavření dodatku č.1 k SOD akce Rekonstrukce části chodníku Tř. Jana Švermy - 

změna č.2 a pověřuje starostu města k uzavření tohoto dodatku 

 

f) Žádost paní Hany Skálové, pracovnice Botanického ústavu Průhonice   na využití 

pozemku pro výzkum ambrózie. Tato rostlina se nachází na pozemku č. parc. 2273/3 

- pod nadjezdem tzv. U Měnírny.  

 

g) Prodej pojízdné basketbalové konstrukce za cenu 23.000,- Kč formou inzerce 

 

h) Zveřejnění záměru na prodej části pozemku č. parc. 2265/34 v obci a k.ú. Pečky 

(pod trafostanicí) za těchto podmínek: 

- jedná se o část pozemku, na kterém je umístěna rozvodná skříň (fy. ČEZ 

Distribuce a.s.) 

- minimální cena je stanovena na 300,- Kč/m
2
 + 21% DPH, tzn. 363,-Kč/m

2
 

- strana kupující zajistí a uhradí vypracování geometrického plánu a poplatek 

spojený s převodem nemovitosti 

- strana prodávající zajistí zaregistrování smlouvy u K.Ú. v Kolíně 

 

i) Ukončení nájemní smlouvy čj.: 117/2012 ze dne 1. 1. 2012 mezi Městem Pečky  

a Ing. J. Š., dohodou ke dni 31. 10. 2013.  Nájemní smlouva byla uzavřena s Ing. J. 

Š. na pronájem části chodníku u čp. 213 (hračky, papírnictví). 

 

j) Zakoupení a umístění betonového stolu na stolní tenis na pozemku č. parc. 1314 

v Pečkách - ul. Tahiti 

Tento bod nebyl schválen 

 

k) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení podílu ve výši  5/6 vůči celku  

k pozemkům v obci a k.ú. Pečky - č. parc. 2274/4 - (koryto vodního toku umělé-966 

m
2
), č. parc. 2272/4-(komunikace-387 m

2
) a č. parc. 536/3-(komunikace-82 m

2
) - od 

paní I. M., Bystřice pod Hostýnem - 1/2 podílu, od paní E. N., Nymburk - 1/6 podílu 

a od paní M. R., Mšeno nad Nisou-1/6 podílu. Pozemky budou odkoupeny za cenu 

stanovenou soudním znalcem.  

 

l) Uzavření  „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ č. IV-12-

60136850/VB001 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně 4, týkající se  

pozemku č. parc. 171/1 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice – ul. Ke Dráze  za 

cenu 100,- Kč/bm + 21 % DPH a pověřuje starostu města k uzavření této smlouvy.  

Jedná se o cca 109 bm. 

 

m) Úhrada el. energie spotřebované nájemcem garáže u DPS bude organizaci 

Pečovatelská služba města Pečky nadále probíhat formou příspěvku z rozpočtu 

města. RM trvá na dodržení nájemní smlouvy mezi nájemcem p. Jídovu, Pečky 

J.A.Komenského 102 a Městem Pečky. V případě ukončení nájmení smlouvy bude 

garáž přednostně  nabídnuta Pečovatelské službě města Pečky.  

 

n) Uzavření smlouvy na dobu neurčitou s MVDr. Milanem Holým, byt č. 2, čp. 431, 

Tř. 5.května Pečky.  



  

Tento bod nebyl schválen  

 

o) Prodloužení  nájemní smlouvy s MVDr. M. Holým do 31.12.2014: byt č. 2, č.p. 431, 

Tř. 5. května, Pečky.  

 

p) Prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2014 

 byt č. 30 v č.p. 1042 Chvalovická ul., Pečky    - nájemce p. V. N. 

 byt č. 1 v č.p. 218, Tř. 5. května, Pečky            - nájemce p. K. B. 

 

q) Uzavření "Smluvy o smlouvách budoucích kupních" na části pozemků č. parc. 

1439/2 (24 m
2
) - k.ú. Pečky - manželé J. a M. H., Pečky a č.parc. 521/6 (19 m

2
) - 

pan M. B., Lysice (1/4 podílu) a pan M. H., Pečky (3/4 podílu) - akce rekonstrukce 

komunikace tř. 5. května v Pečkách.  Pozemky budou odkoupeny za cenu 

stanovenou soudním znalcem a pověřuje pana starostu města k uzavření těchto 

smluv. 

 

r) A doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o vedení 

technické mapy obce  

 

s) A doporučuje ZM ke schválení místní poplatek za komunální odpad pro rok 2014 ve 

výši 500,- Kč 

 

t) Navýšení  příspěvku  z  rozpočtu zřizovatele pro  MŠ Mašinka Pečky ve výši 

100.000,-Kč s tím, že vedoucí odboru ekonomicko-správního připraví rozpočtové 

opatření  

 

u) Použití rezervního fondu na případné krytí ztrát MŠ Mašinka Pečky  

 

v) Poskytnutí sponzorského daru Kulturnímu středisku města Pečky účelově určený pro 

taneční kroužek DC Glow  

 

5.  Rada ukládá:  

 

1. Odboru výstavby, dopravy, životního prostředí  Ing. Zavřelovi  instalaci tabulky na 

oba vjezdy do podchodu z obou stran  s nápisem „Zákaz vjezdu“.  

2. Odboru správy majetku města a BH  Ing. Růžičkové zveřejnit záměr na prodej 

pozemku č. parc. 337/2 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice.  

3. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové po ukončení topné sezóny zajistit 

výměnu terrmostatických ventilů, vč. oběhového čerpadla v budově MěÚ, po 

předložení aktuálních cenových nabídek v termínu nejpozději  do 31.5.2014.   

4. Odboru správy majetku města a BH  Ing. Růžičkové zajistit hydrogeologický posudek 

v  KS Pečky. Důvodem je vlhkost vnitřních příček.    

5. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové vytipovat dvě místa v Pečkách 

pro umístění betonových pinpongových stolů.  

6. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové  dohodnout s ředitelkou MŠ 

Pečky možnost vyříznout další prvek do školky z kmene, který je umístěn na ČOV.   

7. Vedoucím odborů města připravit žádosti o dotace z Fondu Středočeského kraje na 

rok 2014 v termínu daných v jednotlivých výzvách poskytovatele dotace.  

8. Odboru správy majektu města a BH Ing. Růžičkové zveřejnit záměr na prodej 

pozemku č. parc. 2265/34 v obci Pečky a k.ú. Pečky  

9. Starostovi města požádat Šipkařský klub „Plechovky Pečky“ o předložení registrace, 

IČO a výroční zprávu Šipkařského klubu  

 


