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Čj.:  PEC/4570/2018 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 17.12.2018 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 města schvaluje:    

 

a) Finanční dar pro Domáci hospic Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, IČO: 04066502, Lysá 

nad Labem ve výši 2.000,- Kč.  

Hlasování: 7 pro 

 

b) Vyřazení nepotřebného drobného dlouhodbého hmotného majetku dle přílohy. Způsob 

vyřazení  - fyzická likvidace. 

Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného  majetku dle přílohy. Způsob 

vyřazení - fyzická likvidace, u části bezdrátové ústředny -  prodej, v případě, že se 

prodej neuskuteční do 31.1.2019 - fyzická  likvidace. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) A souhlasí se stanovením  nájemného pro rok 2019 za vodohospodářský majetek  

uvedený ve smlouvě o nájmu mezi Městem Pečky a Pečeckými službami s.r.o. ze dne        

15. 12. 2010 takto :  roční nájemné pro rok 2019 činí   1.182.044,- Kč   +  DPH. 

Hlasování: 7 pro 

 

d) Uzavření  "Smlouvy o zřízení VBř - služebnosti" - č. IV-12-6003082/P001 Velké 

Chvalovice - NN,kNN  -  na pozemcích v majetku města č. parc. 107/60 (ul. Zahradní) 

a č.parc. 107/68 (ul. Sadová) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice - pro firmu ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly. Smlouva bude uzavřena za celkovou 

cenu  42.720,-Kč + DPH (tzn. 356 bm/120,-Kč + DPH). 

Rada města pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

e) Cenu za zřízení VBř do pozemků v majetku města ve výši 120,- Kč/bm + DPH 

s účinností od 1. 1. 2019. Veškeré smlouvy o smlouvách budoucích uzavřené před 

tímto datem budou účtovány za již dohodnutou cenu (120,- Kč/bm + DPH). 

Hlasování: 7 pro 

 

f) Uveřejnění veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení akce: Výstavba samostatného parkovacího systému P+R, Pečky, 

hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena bez DPH, členy a náhradníky komise pro  

hodnocení nabídek a seznam obeslaných uchazečů dle přílohy. 

Rada města schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi Městem Pečky a  firmou      

Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3, Hradec Králové 500 02  na administraci VZ za 

cenu stanovenou dohodou ve výši 36.000,- Kč bez DPH, tzn. 43 560,- Kč s 21% DPH 
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Složení  členů a náhradníků komise pro hodnocení nabídek: 

1. Tomáš Vodička, člen Rady města                     Bc. Iveta Minaříková, místostarostka                                                   

2. Jiří Katrnoška, člen Rady města                        Jaroslav Železný, člen Rady města                                        

3. Ing. Jiří  Kejval, projektant                                Jana Hubalová, projektant                                                                                 

4. Ing. Václav Zavřel, vedoucí stav. odboru          Ing. Jana Zindrová, prac. stav.odboru                                                

5. Ing. Věra Růžičková, vedoucí odboru  BH        Ing. Pavel Krejčí, prac. odboru BH    

   

 Seznam uchazečů: 

1. Chládek a Tintěra a.s., Nerudova 1022/16 412 01 Litoměřice  

2. MATEX HK, s.r.o. Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 

3. TELSIG - servis spol. s. r.o. Motel " U Jezera ",  281 51 Velký Osek  

4. Halko stavební společnost, s.r.o. Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2 

5. Silnice Čáslav -HOLDING a.s., Chotusická 1121/26, 286 22 Čáslav 

6. HEKRA stavební s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 

Hlasování: 7 pro 

 

g) Zveřejnění záměru na prodej části pozemku č. parc. 482/1 v obci a k. ú. Pečky o 

výměře 1 m
2
 za těchto podmínek: 

- pozemek bude odprodán za cenu 100,- Kč/m
2 

- náklady spojené s převodem nemovitosti u K.Ú. v Kolíně uhradí kupující  

- prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy a zaregistrování u K.Ú. v Kolíně 

- geometrický plán zajistí kupující  

- daň z převodu nemovitosti uhradí kupující 

Hlasování: 7 pro 

 

h) Uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí kupní" s firmou Senior Resort, s.r.o. - 

zastoupená paní Ladou Šimáčkovou se sídlem ve Vrbové Lhotě, Poděbradská 14. 

Předmětem smlouvy bude odprodej části pozemku č. parc. 1002/5 (cca 4 m
2
) za cenu 

100,- Kč/m
2
. Geometrický plán zajistí kupující a prodávající rovným dílem. Návrh na 

vklad uhradí kupující a prodávající rovným dílem. Rada města pověřuje paní starostku 

k podpisu této smlouvy 

Hlasování: 7 pro 

 

i) Uzavření Smlouvy o dílo na vypracování PD pro výběr zhotovitele investičního 

záměru na úpravu předpolí ZUŠ na pozemku č.parc. 1666 v k.ú. Pečky, včetně 

poskytnutí licence pro užití díla objednateli. SOD bude uzavřena mezi městem Pečky a 

zhotovitelem Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o. Riegrova 1745/59, České 

Budějovice za cenu 30.250,- Kč, včetně 21% DPH. 

Rada města pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 
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j) Ukončení "Smlouvy o nájmu pozemku čj.: PEC/2685/2017" - na č.parc. 1468/21 a 

dále na používání pozemků č.parc. 1468/27,1468/26,1462/2 a 1462/3 v obci a k.ú. 

Pečky" - uzavřené s Ing. Jiřím Bartákem, Poděbrady, ul. L. Dostálové 773/II. 

Smlouva bude ukončena pouze v případě, že zastupitelstvo města schválí na svém 

zasedání dne 19. 12. 2018 PD na "Dokumentaci na podání žádosti OPŽP s rozšířením 

na uvedené pozemky - Revitalizace lesíku u rybníku Benešák v Pečkách".  

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a výpovědní lhůta je 12 měsíců. 

Rada města pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl.  

 

k) Uzavření licenční smlouvy mezi městem Pečky a Ing. Martinou Forejtovou, 

Lindnerova 2396/12, 18000 Praha 8, IČ: 67754422, na poskytnutí výhradní licence k 

Autorskému dílu - Studie pro revitalizaci severní části parku ve městě Pečky.  

Výše licenčního poplatku: 

 87.120,-Kč, včetně DPH 

 3 schůzky ve fázi DUR, DSP, DPS – 34.848,- Kč, včetně DPH 

 Cestovné mimo ateliér v Praze – 21.780,- Kč,  včetně DPH 

 56km/1cesta do Prahy ve třech fázích – 7.317,- Kč, včetně DPH 

Celkem 87.120,- Kč + 63.945,- Kč = 151.065,- Kč, včetně DPH 

Cesta se může měnit podle počtu schůzek a cestovného 

Rada města pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

l) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, uzavřené dne 25. 9. 2018 mezi městem Pečky a 

Ing. Martinou Forejtovou, Lindnerova 2396/12, Praha 8, IČO: 67754422 o prodloužení 

termínu předání projektové dokumentace DPS na revitalizaci bývalého lesíku ve městě 

Pečky na termín do 31. 1. 2019. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

m) A doporučuje ZM ke schválení uzavření Dodatku ke změně smlouvy uzavřené dne 

25.09.018 mezi městem Pečky a Ing. Martinou Forejtovou, Lindnerova 2396/12, 

18000 Praha 8, IČ: 67754422 na změnu předmětu smlouvy na zpracování 

dokumentace DPS na revitalizaci bývalého lesíku ve městě Pečky (u rybníka Benešák) 

na projektovou dokumentaci na podání žádosti z OPŽP a na rozšíření projektové 

dokumentace na pozemky p. č. 1468/27, 1468/26, 1468/21 v k. ú. Pečky, včetně 

změny termínu dodání této dokumentace. Pověřuje starostku města podpisem dodatku 

smlouvy. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

n) Změnu a doplnění člena v komisích: 

Komise stavebně – dopravní:  Ing. Janu Zindrovou za Ing. Jakuba Douděru 

Komise pro kulturu a vzdělávání:  Petru Vorlíčkovou, DiS. za  Františka Hálu 

Komise sportovní: Zuzanu Vaněčkovou, zapisovatelka 

Hlasování: 7 pro 
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o) A doporučuje ZM ke schválení návrh odměňování členů komisí a výborů, kteří nejsou 

volenými členy zastupitelstva města /viz příloha/. 

Hlasování: 7 pro 

 

p) A dává souhlas jako zřizovatel Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy 342 s přijetím 

účelově určeného finančního daru od „Women for women“,  o.p.s., v rámci projektu 

obědy pro děti. Jedná se o dar ve výši 44.982,-Kč pro celkem 15 žáků ve školním roce 

2018/2019 a to v období od 2.1.2019 – 28.6.2019. 

Hlasování: 7 pro 

 

q) A souhlasí s čerpáním rezervního fondu maximálně do výše 450.000,-Kč na základě 

žádosti Základní školy Pečky, Tř.Jana Švermy 342, Pečky /viz příloha/. 

Hlasování: 5 pro, 2 zdrželi se hl. 

 

r) Uzavření Dodatku ke smlouvě mezi městem Pečky a firmou CE-DA servis 

s.r.o.,Velký Osek, IČO: 06184502 na akci: Rekonstrukce komunikace pro pěší, ul. 

Hálkova, Pečky, důvodem jsou tzv. méněpráce díla. Pověřuje starostku města 

podpisem uvedeného dodatku.  

Hlasování: 7 pro 

 

s) Na základě rozhodnutí výběrové komise vítězného uchazeče p. Bc. Adama Brandta, 

bytem Polepy 96 na funkci jednatele Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky s termínem 

nástupu od 1. 3. 2018. 

Hlasování: 6 pro, 1 proti 

 

t) Změnu platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací od 1.1.2019 na základě 

Nařízení vlády č. 263/2018 Sb./viz příloha/ 

Hlasování: 7 pro 

 

u) Použití finančního nálezu ve výši 9.900,- Kč pro Základní školu Pečky, Tř. Jana 

Švermy 342, Pečky. V případě přihlášení se oprávněného, bude finanční hotovost 

Základní školou Pečky vrácena.   

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

v) Zapojení města Peček do projektu: „Má vlast cestami proměn“. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


