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Čj.:  PEC/1212/2019 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 1.4.2019 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) Vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku: 

-   inv.č. 028-0006/6 - radiomagnetofon SONY, poř. cena 3 298 Kč, rok pořízení 2005, 

(zapůjčeno Kult. středisku, VCP)  

- inv.č. 028-0006/37 - vysavač PHILIPS, poř. cena 1 621,50 Kč, rok pořízení 2012,       

(zapůjčeno Kult. středisku, VCP)  

- inv.č. 028-0003/150 - tiskárna DELL 1710, poř. cena 4 165 Kč, rok pořízení 2006 

(bezúpl.převod od MPSV). 

Způsob vyřazení  -  fyzická  likvidace. Majetek je nevyužívaný a nepotřebný pro činnost 

města  

Hlasování: 7 pro 

 

b) Bezplatný převod vybavení cvičné kuchyňky v ZŠ Pečky, jedná se o nádobí a kuch. náčiní 

v poř. ceně  18 399,- Kč. Bude předáno do majetku Základní školy Pečky. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) Poskytnutí daru ve výši 2 000,- Kč pro Babybox pro ohrožené děti - STATIM, z.s., IČO 

27006891. 

Hlasování: 7 pro 

 

d) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pečky a p. M.S. ve výši 1 000,- Kč  na 

podporu "klubu filatelistů" v Pečkách. Pověřuje starostku města podpisem uvedené 

smlouvy.  

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 1 zdržel se hl. 

 

e) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř č. 7700100032_1/BVB" na 

pozemcích v majetku města č. parc. 2309/1 a 2326 v obci a k.ú.  Pečky, týkající se akce 

"REKO SKAO Pečky" - lokalita za hřbitovem - pro firmu GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí 

nad Labem, ul. Klíšská 940/96 za cenu 150,- Kč/bm vč.DPH (celkem cca 305 bm = cca 

45.750,- Kč vč. DPH) včetně podmínek uvedených v příloze 1A-technické podmínky 

provedení stavby. Rada města  pověřuje starostku města podpisem uvedené smlouvy 

Hlasování: 7 pro 

 

f) Přesunutí bodu do příští RM dne 15.4.2019 - uveřejnění výzvy na stavební práce akce: 

„KS Pečky – topení, elektro, sociální zařízení“. 

Hlasování: 7 pro 
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g) 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. 

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 

 

h) 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 

33.000,-Kč bez DPH, tzn. 39.930,-Kč s 21% DPH akce : Výstavba samostatného 

parkovacího systému P+R, Pečky. 

Hlasování: 7 pro 

 

i) A pověřuje paní M.D. řízením projektu, týkající se organizačního, projektového a 

finančního řízení dle podmínek daných IROP akce : Výstavba samostatného parkovacího 

systému P+R, Pečky. 

Hlasování: 7 pro 

 

j) Zveřejnění záměru na prodej nově zaměřeného pozemku č. parc. 1934/11 v obci a k.ú. 

Pečky za těchto podmínek: 

 pozemek bude odprodán za cenu stanovenou dohodou ve výši 300,- Kč/m
2
 

 kupující zachová na pozemku již vzrostlé keře (pořízeno z dotace)  

 prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy 

 kupující zajistí a uhradí poplatek spojený s převodem nemovitostí a vypracování  

       geometrického plánu 

Hlasování: 6 pro, 1 proti 

 

k) A doporučuje ZM odkoupit nově zaměřený pozemek č. parc. 2379 o celkové výměře 19 

m
2
 v obci a kú. Pečky od paní M.M., bytem Pečky, Sladkovské za cenu stanovenou 
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dohodou ve výši 300,- Kč/m
2
 tzn. celkem 5.700,- Kč. Město zajistí sepsání kupní smlouvy 

a uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú v Kolíně. 

Hlasování: 3 pro, 4 proti 

Tento bod nebyl schválen               

 

l) Uzavření „Smlouvy o zřízení VBř - služebnosti" - č. IV-12-6022099/2 na pozemcích v 

majetku města č. parc. 107/70 a 103 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice  (ul. Nová) - 

pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly za celkovou cenu 1.800,- Kč 

+ DPH. Rada města  pověřuje starostku města podpisem uvedené smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

m) A doporučuje ZM odkoupit pozemky u hlavní nádražní budovy v Pečkách, které jsou v 

majetku ČD, a.s. Praha 1 -  č. parc. 1024 (36 m
2
), č. parc. 554/36 (464 m

2
), č. parc. 554/37 

(35m
2
), č. parc. 554/65 (440m

2
) a č. parc. 554/66 (13 m

2
) vše v obci a k.ú. Pečky za 

celkovou kupní cenu ve výši 310.000,-Kč (za všechny pozemky - 988 m
2
). 

Na těchto pozemcích je naplánována instalace nových, krytých stání na kola dle 

požadavku poskytovatele dotace na výstavbu parkovacího terminálu. 

Veškeré náklady spojené s převodem uhradí město.  

Hlasování: 7 pro 

 

n) Termín a program veřejného zasedání ZM dne 17.4.2019 od 17.30 hodin v Kulturním 

středisku Pečky.  

Hlasování: 7 pro 

 

o) Kroniku města za rok 2018. 

Hlasování: 7 pro 

 

p) A pověřuje člena RM p. T.V. prezentací koncepce práce městského architekta vedoucím 

odborů MěÚ a ve spolupráci s nimi tuto koncepci dokončit a předložit RM návrh nové 

pracovní náplně městského architekta.  

Hlasování: 7 pro 

 

q) Přerušení provozu Mateřské školy Mašinka Pečky od 22.7.2019 do 30.8.2019. Důvodem 

je čerpání řádné dovolené zaměstnanci mateřské školy. 

Hlasování: 7 pro 

 

r) Přesunutí bodu do příští RM dne 15.4.2019 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi 

městem Pečky a TJ Sokol Velké Chvalovice na pořádání kulturní akce ve V. 

Chvalovicích.  

Hlasování: 7 pro 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


