
   

  Čj.:  PEC/3034/2018 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 27.8.2018 od 14.00 hod. na Městském úřadě v 

Pečkách.      

    

Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

Přítomni, omluvení – dle prezenční listiny 

 

Rada města schvaluje:    

 

a) Vyřazení nepotřebného DDHM v pořizovací ceně celkem 45.506.60,-Kč. Způsob 

vyřazení – fyzická likvidace. 

Hlasování: 4 pro 

 

b) Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky a p. J.V., bytem Pečky (místo 

podnikání Pečky, V.B. Třebízského 84) na část pozemku č. parc. 1587/3 v obci a k.ú. 

Pečky (o výměře cca 28 m
2
) - letní zahrádka u čp. 84 - "Hospůdka u hasičů". Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2018 za cenu 200,- Kč/měsíc (tzn. 

2.400,- Kč/rok).   

Hlasování: 4 pro 

 

c) Uzavření  "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohodu o umístění stavby č. 

IE-12-6008615/VB032" -  na pozemcích v majetku města v k.ú. Velké Chvalovice - č. 

parc. 370/22, 411/2, 359/5,410/1 a v k.ú. Pečky - č. parc. 2273/3, 2273/27, 2265/117, 

2265/113, 308/17, 2226/23, 535, 2226/40, 2226/48, 2226/57, 2227/8, 2240/79. Jedná 

se o stavební úpravu stávajícího vedení VN 22 kV, která bude spočívat ve výměně 

podpěrných bodů a vodičů - lokalita Velké Chvalovice - Pečky - Vrbová Lhota za 

celkovou jednorázovou úhradu ve výši 18.000,- Kč + DPH. Jedná o pozemky, které 

má v nájmu Ing. Barták a doporučujeme zaslat mu vyjádření rady města na vědomí. 

Pověřuje starostu města uzavřením výše uvedené smlouvy. 

Hlasování: 4 pro 

 

d) Uzavření Dodatku č.1 ke SOD mezi městem Pečky a AVE Kolín, s.r.o., Třídvorská 

1501 Kolín V. na investiční akci: Rekonstrukce elektroinstalace v Základní škole 

v Pečkách 1NP – 2.etapa ve výši 38.541,-Kč bez DPH, tzn. 46.435,-Kč, včetně 

21%DPH. Součástí dodatku je i posunutí termínu dokončení do 30.8.2018. Pověřuje 

starostu města k uzavření výše uvedeného dodatku. 

Hlasování: 4 pro 

 

e) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou K.O., Kouty 25, 29001 Poděbrady na 

stavební práce akce Zhotovení střešního pláště MŠ Mašinka Pečky, kotelna, byt za 

cenu 239.798,-Kč bez DPH + příslušná daň DPH. Pověřuje starostu města uzavřením 

výše uvedené smlouvy.  

Hlasování: 4 pro 

 

 



f) Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Pečky a Ing. M.F. Lindnerova 

2396/12, 18000 Praha 8 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:  Zpracování PD 

severní části parku z projektu "Revitalizace parku a okolí Mlýnského náhonu v 

Pečkách". Dodatek se týká dopracování projektové dokumentace s ohledem na kácení 

napadených stromů v parku  za cenu 29.200,- Kč bez DPH, tzn. 35.322,-Kč, včetně 

21%DPH a prodloužení termínu předání projektové dokumentace na 10.09.2018. 

Pověřuje starostu města uzavřením výše uvedeného dodatku. 

Hlasování: 4 pro, 1 proti 

 

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

Chvalovicích firmou Roadstav, s.r.o. Sokoleč, Poděbrady za 25.900,- Kč bez DPH, tj. 

31.339,- Kč s DPH za 9 t - množství náplně. Předpokládaný počet náplní jsou 3. tj.  

3 x 25.900,- Kč = 77.700,- Kč bez DPH, 94.017,- Kč s DPH. Počet náplní bude 

upraven podle skutečné potřeby. Pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 

Hlasování: 5 pro 

 

h) A doporučuje ZM ke schválení prominutí poslední splátky půjčky ve výši 53.000,-Kč 

TJ Spartak Pečky, z.s.,  IČO 61883751 z návratné finanční výpomoci z rozpočtu města 

Pečky. 

Hlasování: 5 pro 

 

i) Vytvoření Komise pro přípravu oslav 28.října a členy Komise pro přípravu oslav 

28.října – 100. let výročí založení Československé republiky: 

Milan Urban,   starosta 

Milan Paluska, místostarosta 

Jiří Katrnoška, zastupitel a člen Komise pro sport a TV 

Ing. Karel Krištoufek, zastupitel 

Lukáš Hanzelín, ředitel Kulturního střediska Pečky 

Mgr. Věra Křížová, zástupkyně ředitele ZŠ (Mgr. Luboš Zajíc, ředitel ZŠ v Pečkách) 

Mgr. Jana Kusá, pracovnice Vzdělávacího centra Pečecka 

Jan Karbus, kronikář 

Ondřej Schulz 

Mgr. Ladislava Babková, učitelka v důchodu 

Ing. Věra Růžičková, vedoucí odboru SMM a BH 

PaedDr. Cecilie Pajkrtová, tajemnice MÚ 

Hlasování: 5 pro 

 

j) Poskytnutí dotace ve výši 6.000,-Kč Základní škole, p.o., Třída Jana Švermy 540, 

Pečky na školní výlet ve školním roce 2018/2019 při příležitosti 100. let založení 

Československé republiky a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Pověřuje starostu města 

k uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Hlasování: 5 pro 

  

k) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města Pečky na úhradu zajištění akce 

Pečecké vinobraní 2018 ve výši max. 25.500,-Kč a to následným způsobem: 

- Produkce kapely, včetně dopravy    15.000,-Kč 

- Ozvučení        6.000,-Kč 

- Mobilní toalety 2ks       3.000,-Kč 

- Kryté podium        1.500,-Kč 



Uspořádání Pečeckého vinobraní je podmíněno zajištěním dostatečné pořadatelské 

služby 

Hlasování: 5 pro 

 

l) Odpis dluhu p.D. N., bytem Chvalovická 1042, Pečky ve výši 5.196,-Kč z důvodu 

úmrtí a nemajetnosti. 

Hlasování: 4 pro 

 

m) Prominutí měsíčního nájemného ve výši 3.000,-Kč p. I. J. jako kompenzaci za 

znemožnění výkonu předmětu podnikání – masérské služby – v přízemí čp. 184 

v souvislosti se stavebními pracemi v ordinaci MUDr.Seifertové. 

Hlasování: 4 pro 

 

n) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotace ve výši 20.000,-Kč k příležitosti 

oslav 110 let založení AFK Pečky, z.s.. Poskytnuté finanční prostředky budou použity 

na nákup nových dresů pro A mužstvo, dospělé. Dresy budou označeny symbolikou 

města Pečky. 

Hlasování: 5 pro 

 

o) Poskytnutí finančního daru AFK Pečky, z.s. ve výši 10.000,-Kč. Tato finanční částka 

bude součástí charitativní akce pro vybrané handicapované děti při příležitosti 110 let 

založení fotbalového klubu v Pečkách. Zároveň RM schvaluje použití městského 

znaku k účelům propagace celé akce.  

Hlasování: 5 pro 

 

p) A dává souhlas s použitím znaku města Pečky na stuhu štafetového běhu konaného 

dne 28.10.2018 při příležitosti 100 let výročí založení Československé republiky. 

Hlasování: 5 pro 

 

q) Uzavření Dohody mezi městem Pečky a společností A + R s.r.o. se sídlem Radonice, 

Počernická 257, IČO: 26746000. Předmětem dohody je poskytnutí finanční částky ve 

výši 2mil.Kč společností A + R s.r.o. městu Pečky. Výše uvedené finanční  prostředky 

budou použity na výstavbu, rekonstrukci komunikací v rámci města.  

Hlasování: 5 pro 

 

r) A jmenuje PaedDr.Cecilii Pajkrtovou tajemnici MěÚ v Pečkách jako osobu 

odpovědnou za činnosti související s plněním požadavků GDPR.  

Hlasování: 5 pro 

 

s) Na základě doporučení stavební komise následující řešení pro jednotlivé komunikace: 

 Komunikaci v lokalitě Bačov řešit asfaltovým povrchem, obruby z kamenné 

dlažby, křižovatky a vjezdy z kamenné dlažby, řešit sadové úpravy ve smyslu 

výsadby stromů, kontejnerové stání – ohrazení, obytná zóna, šíři komunikace 

prověřit s projekční kanceláří  

 M.Alše – zvolit variantu šíře vozovky min. 4m s vybudováním výhyben, 

ohrazení kontejnerového stání, doplnit stromořadí 

 K.H.Máchy – stejné připomínky jako v ulici M.Alše, doplnit stromořadí 

Hlasování: 5 pro 

 

Milan  U r b a n, starosta města                                          

 

Milan  P a l u s k a, místostarosta města        


