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Čj.:  PEC/371/2019 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 4.2.2019 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) Přesunutí bodu  5.7 ze dne 19.11.2018, týkající se jednání s vlastníky pozemků u 

Mlýnského náhonu ve věci možného odkoupení městem do roku 2020. Je třeba   

stanovit cenu pro jednání s vlastníky a tuto zahrnout do rozpočtu na příští rok.  

Hlasování: 7 pro 

 

b) A pověřuje Mgr. Blanku Kozákovou plněním úkolu redaktora Pečeckých novin  

Hlasování: 7 pro 

 

c) Zveřejnění záměru na bezúplatnou výpůjčku  NP – kabin  TJ Sokolu  ve Velkých 

Chvalovicích, ul. Ke Hřišti, čp. 193 za těchto podmínek:  

- zachovat stávající stav nebytových prostor  

- případné drobné úpravy provést po dohodě a na vlastní náklady  

- energie hradí výpůjčitel na vlastní náklady, spolehlivost výpůjčitele 

- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

Hlasování: 7 pro 

 

d) A stanoví příspěvkovým organizacím města Pečky závazné ukazatele pro rok 2019 

jedná se o  organizace: Základní škola Pečky, Mateřská škola Mašinka, Kulturní 

středisko Pečky,  Městská knihovna Sv. Čecha Pečky  a Pečovatelskou  službu města 

Pečky (u Pečovatelské  služby ukazatel snížen o 50.000,-Kč /DHM/, tyto peníze byly 

určeny  na nákup čteček, které již byly zakoupeny v prosinci 2018)   

Hlasování: 7 pro 

 

e) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 1/2019  

Hlasování: 7 pro 

 

f) Podání žádosti o dotaci ze státního rozpčtu  na výkon sociální práce pro rok 2019, 

požadovaná výše dotace 370.000,-Kč. 

Hlasování: 7 pro 

 

g) Na základě doporučení bytové komise přidělení bytu: 

1. v nové DPS, ul. Chvalovická, čp. 1042 - byt č. 32  (dočasně - max. 1 rok) - p. Petře 

Rakové, bytem Pečky, Tř. 5. května, čp. 148 (byt zničen požárem dne 28.1. 2019) 

2. v nové DPS, ul. Chvalovická, čp. 1042 - byt č. 29 – p. Venuši Líznerové, bytem 

Pečky, ul. Dělnická, čp. 494 (náhradnice p. Dlabačová Zuzana, Pečky, Tř. 5. května 

640) 

Hlasování: 7 pro 
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h) Uzavření dodatku o prodloužení doby nájmu bytu číslo 24 v čp. 218, Tř. 5. května, 

Pečky do 31. 12. 2019 s p. Jaroslavou Kvačkovou.  RM pověřuje starostku uzavřením 

tohoto dodatku.  

Hlasování: 7 pro 

 

i) Podání žádosti o dotaci v rámci  výzvy MAS Podlipansko OPZ –- název projektu 

„Sociálně odpovědná  obec“.  Výše dotace činí cca 1.200.000,-Kč,  spoluúčast města 

činí  5%.  

Hlasování: 7 pro 

 

j) Žádost p. D. Veselého, Pečky, Grégrová 1174, týkající se pronájmu parkoviště pro 

osobní automobily v lokalitě Kandie - pro parkování autobusu firmy OAD Nymburk. 

Hlasování: 7 proti 

Tento bod nebyl schválen.  

 

k) Zveřejnění záměru na prodej části pozemku č. parc. 497/2 (cca 160m
2
)
 
v obci a k.ú. 

Pečky.   

Hlasování: 1 pro, 4 proti, 2 zdrželi se hl. 

Tento bod nebyl schválen. 

 

l) Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky a p. Petrou Rakovou na pronájem bytu 

č.32, čp. 1042 ul. Chvalovická na dobu určitou do konce roku 2019, nájemné 

regulované ve výši 2.238,-Kč/měs, zálohy na služby 2000,-Kč/měs. RM pověřuje 

starostku uzavřením této smlouvy.  

Hlasování: 7 pro 

 

m) Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smluvě uzavřené dne  23. 3. 2017 mezi městem 

Pečky a p. Petrou Rakovou na pronájem bytu č.1 v čp. 148, Tř.5. května, Pečky.  

Předmětem tohoto dodatku je nehrazení nájemného po dobu celkové rekonstrukce bytu 

potřebné k  odstranění následků po požáru ze dne 28.1. 2019, předpokládaná doba 

rekonstrukce je  cca 6 - 8 měsíců. RM pověřuje starostku uzavřením výše uvedeného 

dodatku.  

Hlasování: 7 pro 

 

n) Uzavření Dodatku č.4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 22. 5. 2001 mezi městem 

Pečky  a Českou spořitelnou a.s., na pronájem prostor sloužících podnikání předmětem 

tohoto dodatku je nehrazení sjednaného nájemného ve  výši 9.027,-Kč/měs  po dobu 

odstraňování následků  po požáru  ze dne 28. 1. 2019 s tím, že  městem Pečky bude 

poskytnuto České spořitelně, a.s. odpovídající zázemí v prostorách budovy MěÚ, 

kancelář a soc. zařízení  v přízemí. 

Hlasování: 7 proti 

Tento bod nebyl schválen.  
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o) Termín a program veřejného zasedání ZM dne 20.2.2019 v 17.30 hod. v Kulturním 

středisku Pečky.  

Hlasování: 7 pro 

 

p) Zrušení komise pro kulturu a vzdělávání schválené na jednání RM dne 19.11.2018 

včetně jejich členů (Mgr. Blanka Kozáková, Mgr. Jaroslava Heroldová, Ludmila 

Švandová, Mgr. Věra Křížová, František Hála, Lukáš Hanzelín, Mgr. Jana Kusá, Libor 

Vodička, Mgr. Miroslava Zumrová, Michal Müller 

Hlasování: 7 pro 

 

q) Zřízení Kulturní komise a jmenování členů této komise: předseda Mgr. Blanka 

Kozáková, Miloslav Vlk,  Libor Vodička, Lukáš Hanzelín, Ludmila Švandová, Michal 

Müller, Vladimíra Krulišová.  

Hlasování: 7 pro 

 

r) Zřízení Školské komise a jmenování členů této komise: předseda Mgr. Blanka 

Kozáková,  Mgr. Jaroslava Heroldová,  Mgr. Věra Křížová, Mgr. Ing. Luboš  Zajíc, 

Mgr. Miroslava Zumrová, Petra Vorlíčková  DiS., Mgr. Jana Kusá.  

Hlasování: 7 pro 

 

s) Poskytnutí dotací na činnost sportovců v roce 2019: 

FBC Charisma Pečky, IČ 01830589      7.000,-Kč    

SKC Pečky, IČ 61884146                15.000,-Kč   

Minigolf Dráčata, IČ 22690662               24.000,-Kč    

Basketbal Pečky, z.s. IČ 26559790               30.000,-Kč   

Zimní turisti Pečky, IČ 042614219               48.000,-Kč  

RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí výše uvedených dotací a 

pověřuje starostku města podpisem těchto smluv. 

Hlasování: 7 pro 

 

t) Poskytnutí dotace  na činnost v roce 2019 BK Pečky, z.s., IČ: 27031250 ve výši 

40.000,-Kč. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše uvedené 

dotace a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

u) A doporučuje ZM ke schválení   poskytnutí dotací na sportovců v roce 2019:  

Oddíl vodní turistiky Pečky, IČ 266003331               85.000.-Kč  

TJ Spartak Pečky, IČ 61883751              150.000,-Kč  

Tělocvičná jednota Sokol Pečky, IČ 00664171             360.000,-Kč  

Amatérský fotbalový klub Pečky, IČ 62994417            340.000,-Kč  

Hlasování: 7 pro 

       

v) Poskytnutí dotací na činnost spolků v roce 2019:  

Spolek železničních modelářů Pečky, IČ 27028861              30.000,-Kč 

Příspěvek na parní lokomotivu                 19.000,-Kč 
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(jen v případě, že lokomotiva  bude v provozu)  

Fokus Vysočina, IČ 15060306      2.816,-Kč    

Český rybářský svaz, IČ 1650597      3.000,-Kč  

Českomoravská myslivecká jednota, IČ 67777473       3.000,-Kč 

Český svaz včelařů o.s., ZO Pečky, IČ 61884367    4.000,-Kč   

Svaz tělesně postižených, IČ  71212621              36.000,-Kč  

Hlasování: 7 pro 

 

w) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotace na činnost pro Prostor plus o.p.s. IČ 

26594633 ve výši 78.000,-Kč.  

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

x) Poskytnutí dotace na činnost v roce 2019 pro: 

- Tenisová akademie – Jiří Váňa 

- Šachový oddíl 

- Vlastivědný kroužek   

Hlasování: 7 proti 

Tento bod nebyl schválen        

 

y) Poskytnutí dotace na činnost v roce 2019  pro SRPŠ, IČ 0134687 ve výši 10.000,-Kč.  

Hlasování: 5 pro, 2 zdrželi se hl. 

 

z)  Na základě doporučení stavebně-dopravní komise změnu zadání z projektové 

dokumentace proluky na zadání zpracování studie na řešení společného prostoru 

proluky a parku pod vodojemem.  

Hlasování: 7 pro 

 

aa) Poskytnutí mimořádného finančního daru pro p. Petru Rakovou ve výši 17.000,-Kč na 

řešení mimořádné krizové situace.   

Hlasování: 7 pro 

 

bb) Termín zápisu dětí do Mateřské školy Mašinka Pečky pro školní rok 2019/2020 dne 2. 

a 3. května 2019. Termín a doba podání žádosti – 2. a 3. května 2019 v době od 12.30 

do 16.00 hod.  

Kritéria přijetí:  

I. děti ze spádového obvodu mateřské školy, které před 1.9.2019 dosáhnou 5. 

roku věku, a pro které je předškolní vzdělávání povinné  

II. děti ze spádového obvodu mateřské školy, které před 1.9.2019 dosáhnou 4. 

roku věku  

III. děti ze spádového obvodu mateřské školy, které před 1.9.2019 dosáhnout 3. 

roku věku  

IV. děti neuvedené v I., II. a III. Kritériu seřazené podle věku  

Hlasování: 7 pro 
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cc) Na základě žádosti Mateřské školy Mašinka Pečky podání žádosti o dotaci z Programu 

2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Enviromentální 

vzdělávání výchovu a osvětu.  

Hlasování: 7 pro 

 

dd) A doporučuje ZM ke schválení realizaci projektu s názvem Zastávka „Lesní“ – příroda 

se ničit nesmí! a přijetí finančních prostředků pro Mateřskou školu Mašinka Pečky ve 

výši 282.500,-Kč.  Spoluúčast města bude činit  91.000,-Kč tj. 24%.  

Hlasování: 7 pro 

 

ee) Jmenuje členy a náhradníky výběrové komise na obsazení pracovní pozice 

„koordinátor projektů“.  

Předseda:   Mgr. Alena Švejnohová  – starostka 

Členové:     Bc. Iveta Minaříková  - místostarostka  

                   PaedDr .Cecilie Pajkrtová - tajemnice    

                   Ing. Věra Růžičková – vedoucí odboru SMM a BH  

                   Ing. Josef Beránek – zástupce odborové organizace 

Náhradníci: Mgr. Blanka Kozáková – místostarostka  

                   Tomáš Vodička – člen rady města 

                   Marcela Bahníková – vedoucí odboru E-S           

                   Ing. Pavel Krejčí – investiční technik 

                   Ing. Jana Zindrová – referentka odboru výstavby, zemědělství , životního  

                   prostředí a dopravy  

Hlasování: 7 pro 

 

ff) A doporučuje ZM ke schválení úpravu zřizovací listiny Pečovatelské služby města 

Pečky v bodě VII – okruhy doplňkové činnosti o rozšíření doplňkové činnosti 

organizace o Senior taxi.  

Hlasování: 7 pro 

 

gg) A pověřuje starostku uzavřením smlouvy mezi městem Pečky a   dodavatelem na 

opravu požárem zničené střechy budovy čp. 148 (Česká spořitelna) za částku, která 

nepřekročí pojistné plnění.   

Hlasování: 7 pro 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


