
  

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 27. 5. 2013 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

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

Šárka Horynová,  Ing. Petr Zedník 

Omluveni:  Mgr. Lenka Krúpová  

Ověřovatelé:    p. Šárka Horynová, p. Milan Paluska, 

Zapsala:  Bc.Eva Strnadová 

 

p. Martin Homan – není v zápise bod týkající se ostříhání thují v málo přehledných místech – 

špatná viditelnost při výjezdu osobních automobilů -  zadáno Pečeckým službám k úpravě  

 

Zahájení: 

 

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

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Obsah otevřeného dopisu /ve věci zajištění demontáže reklamních zařízení/ určeného 

osobám využívající veřejné prostranství bude předán v průběhu 22. týdne 2013,  

- Žádost Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ĆR, občanské sdružení Kolín  

o finanční příspěvek na činnost s tím, že uvedený požadavek na finanční prostředky nebyl 

zahrnut do rozpočtu města pro rok 2013. Město Pečky poskytuje finanční příspěvek MO 

Svazu tělesně postižených v Pečkách, 
- Žádost o bezúplatný pronájem pozemku před domem čp.821 a 822 v Pečkách, který 

bude využíván jako odstavná plocha pro osobní motorová vozidla majitelů 

nemovitosti, 

- Seznam dlužníků ke dni 30.4.2013, 

- Žádost o finanční podporu na jízdu mimořádných historických vlaků s tím, že Město 

Pečky podporuje provoz historického vláčku „Podlipanský motoráček“, 

- Zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti Pečecké služby, s.r.o., Pečky ze dne 

14.5.2013, 

- Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2013, 

- Informaci místostarosty města Ing. Krištoufka o průběhu výběrového řízení akce 

„Vláček plný pohádek a poznání“ s tím, že hodnotící  komise vyzve uchazeče  

o doplnění cenové nabídky,  

 

4.Rada města schvaluje:  

     

a) Zhotovení scénického osvětlení sálu ZUŠ Pečky, Barákova 700 a uzavření SOD s 

firmou Vladimír Neubauer, LIGHT Husinec Pověřuje starostu města k uzavření SOD.  

 

b) Uzavření smlouvy na rekonstrukci části komunikace v ul. Chaloupeckého v Pečkách 

mezi Městem Pečky a firmou Vladimír Štolc, zemní práce, Poděbrady Pověřuje 

starostu města k uzavření SOD. 

 

c) Uzavření smlouvy na rekonstrukci části komunikace v ul. K.H. Máchy v Pečkách mezi 

Městem Pečky a firmou Vladimír Štolc, zemní práce, Poděbrady. Pověřuje starostu 

města k uzavření SOD. 

 



  

d)  Uzavření smlouvy na doplnění rozvodů veřejného osvětlení 3+1 ve Velkých 

Chvalovicích z ulice Ke Hřišti k čp 199 mezi Městem Pečky a  firmou Matex HK 

s.r.o. Pověřuje starostu města k uzavření SOD. 

 

e) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,-Kč Základní škole Pečky, Tř. Jana 

Švermy 540  na zajištění školního výletu. 

 

f) Uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Pečky a Kulturním střediskem města 

Pečky. Předmětem smlouvy je bezúplatné užívání budovy čp. 141 a drobného 

dlouhodobého majetku umístěného v budově pro činnost PO v souladu se zřizovací 

listinou z důvodu rozšíření činnosti od 1.7.2013. Pověřuje starostu města k uzavření 

smlouvy o výpůjčce. 

 

g) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemků v ulici Prokopa Holého a to:      

a) č. parc. 306/32 (128 m
2
) - od p. Jiřího Horáčka, Pečky 969 za celkovou kupní cenu 

ve výši 12.160,- Kč(tzn. 95,- Kč/m
2
) 

b) č. parc. 306/35 (100 m
2
) - od spoluvlastníků Ing. Fedyszynové, Praha, 

Mgr.Škarvadové, Praha a p. Vašíčkové, Tatce za celkovou kupní cenu ve výši 9.500,- 

Kč. Poplatky spojené s převodem nemovitostí uhradí město. 

 

h) A doporučuje ZM ke schválení prodej nově zaměřených pozemků č. parc. 1449/232  

(2 m
2
) a č. parc. 1449/234 (19 m

2
) v obci a k.ú. Pečky - manželům M. a V. 

Kratochvílovým bytem Pečky, K.H. Máchy 1001 za celkovou kupní cenu ve výši 

6.300,- Kč (tzn. 300,- Kč/m
2
). Kupující uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. 

v Kolíně. 

 

i)  Uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a Diakonií Broumov, Vršovická 64, Praha 10 

o výpůjčce na nebytový prostor v bývalé hasičárně ve Velkých Chvalovicích. Smlouva 

bude uzavřena od 1.6. 2013 s Diakonií Broumov zastoupená ředitelkou Mgr. Lenkou 

Wienerovou na dobu neurčitou. Spotřebu el. energie, příp. otop si hradí nájemce na 

vlastní náklady. Pověřuje starostu města k uzavření smlouvy o výpůjčce. 

 

j) Zveřejnění záměru na vypůjčení pozemků na hřišti ve Velkých Chvalovicích č. parc. 

344/2 a 345 za podmínek: 

- smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou tzn. 20 let 

- výpovědní lhůta 12 měsíců 

- spolehlivost výpůjčitele 

- případné drobné úpravy provede výpůjčitel po dohodě a na své vlastní náklady 

- spotřebu veškerých energií si uhradí výpůjčitel s jednotlivými dodavateli 

 

k) Zveřejnění záměru na bezúplatný pronájem části pozemků č. parc. 2007/14 a 2007/6 - 

před domem čp. 821 a 822 v Pečkách za těchto podmínek:  

- pozemky se budou pronajímat jako odstavná plocha  

- nájemní smlouva bude uzavřena dlouhodobě tzn. na 10 let 

- pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

 

l) Podání výpovědi z nájmu a předání k soudnímu vymáhání pohledávku – J. Š., bytem 

Pečky. 

 

m) Předání k soudnímu vymáhání pohledávku – L. B., bytem Pečky, Za sadem 161. 

 

n) Výměnu bytu č. 32 v č.p. 218, Tř. 5. května Pečky za byt č. 30, v č.p. 1042, ul. 

Chvalovická, Pečky na základě žádosti p. B. N. 



  

 

o) Realizaci oprav výtluků na místních komunikacích v Pečkách a ve Velkých 

Chvalovicích firmou ROADSTAV, s.r.o. Poděbrady  

 

p) Finanční příspěvek obci Dobřichov ve výši 2.500,-Kč na akci „Sportovní rodinný den“ 

v Dobřichově, který se koná dne 2.6.2013. 

 

q) Žádost o podporu projektu „snížení nákladů na nákup energií občany města Pečky“ 

realizovaných společností eCentre, a.s., Praha 7. 

Tento bod nebyl schválen 

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zveřejnit záměr na bezúplatný 

pronájem části pozemků č. parc. 2007/14 a 2007/6 - před domem čp. 821 a 822 

v Pečkách za těchto podmínek:  

- pozemky se budou pronajímat jako odstavná plocha  

- nájemní smlouva bude uzavřena dlouhodobě tzn. na 10 let 

- pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

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

pozemků na hřišti ve Velkých Chvalovicích č. parc. 344/2 a 345. 

3. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi prověřit technický stav retardérů a zadat výměnu   

jednotlilvých dilů /lokalita Kandie, Hellichova/ s termínem do příští RM, tj. 10.6.2013. 

4.  Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi předložit v termínu po 30.6.2013 plnění OZV  

č. 1/2013  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

5. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi předložit cenovou nabídku na rekonstrukci 

zbývající části komunikace ulice Chaloupeckého v Pečkách obdobným způsobem, 

jako bude realizována první část oprav. 

6.  Stavebním odboru Ing. Zavřelovi předložit po opravách výtluků v Pečkách celkové  

vyčíslení ceny za opravy, včetně opravených ulic. 

 

 


