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Čj.:  PEC/1440/2019 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 15.4.2019 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 

 

 

4.Rada města schvaluje:    

 

a) Poskytnutí:  

1) dotace ve výši 5 000,-Kč spol. HigBic s.r.o. IČO 29208521, na propagaci akce na 

podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem. RM schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace. 

RM revokuje rozhodnutí  4. i) ze dne 18. 2. 2019 čj. PEC/611/2019 o poskytnutí dotace na 

tutéž akci. 

Hlasování: 7 pro 

 

2) dotace ve výši 5 000,-Kč pro TJ SOKOL Velké Chvalovice, IČO 62994603 na 

uspořádání akce Čarodějnice 2019. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí výše uvedené dotace. 

Hlasování: 7 pro 

 

3) dotace ve výši 10 000,- Kč  ZUŠ Pečky, IČO 70836299 na uspořádání koncertu. RM 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace.  

Hlasování: 7 pro 

 

b) Použití znaku města Pečky  na akci „Na kole dětem“ a organizací této akce  pověřuje  

místostarostku města Mgr. Blanku Kozákovou (jednat s p. Hanzelínem a se školami).  

Hlasování: 7 pro 

 

c) Poskytnutí dotace  p. Michalu Müllerovi na konání pečeckého Svatováclavského 

vinobraní 2019 ve výši 20.000,-Kč za podmínky, že zajistí konání akce i v případě 

nepříznivého počasí. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše 

uvedené dotace.  

Hlasování: 7 pro 

 

d) Cenu elektronické verze Pečeckých novin ve výši 88,-Kč/rok, včetně DPH. Tato částka je 

možná platit pouze jednorázově. Zájemci starší 65ti let mají tuto verzi novin zdarma 

okamžikem dovršení 65 roku.   

Hlasování: 7 pro 
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e) Rozpočtová opatření č. 3/2019 – viz příloha  

Hlasování: 7 pro 

 

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

m
2
 v obci a kú. Pečky od paní M. Michálkové, bytem Pečky, Sladkovského 543 za cenu 

stanovenou 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: 4 pro, 2 proti, 1 zdržel se hl. 

 

g) Přidělení bytu č. 32  v DPS čp. 1042 p. Věře Lauerové, Masarykovo nám. 26, Pečky  

Hlasování: 7 pro 

 

h) Uzavření podnájemní smlouvy mezi paní Alenou Vaz Santos, Letohradská 1085, Pečky  a 

paní Denisou Höferovou, Na Stachově 256, Tatce 289 11 za účelem provozování 

kosmetických služeb v domě čp. 184, ul. J.A. Komenského Pečky.   

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

 

i) Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v Pečkách, V.B. 

Třebízského čp. 292. Pronájem se   týká dvou samostatných   prostor   v suterénu 

Zdravotního střediska  o celkové výměře 90,8 m
2
 .  

Podmínky pronájmu:  

Nájemné -                  500,-/m
2
/rok, 

tzn. 1. prostor ( 56 m
2
)        nájemné 2 333,-  + 1300,- záloha na služby / měsíc 

       2. prostor ( 34,8 m
2
)     nájemné 1 450,-  +   800,- záloha na služby/měsíc 

Možnost pronájmu od 1. 6. 2019 na dobu neurčitou. 

Hlasování: 7 pro 

 

j) Uzavření  smlouvy o výpůjčce - (bezúplatné používání)  prostoru sloužícího podnikání v 

Pečkách, J.A. Komenského 184  s organizací Prostor plus o.p.s. za účelem skladování 

sterilního zdravotnického materiálu . 

Pronájem se týká  prostor  v přízemí  o celkové výměře 4,8 m
2
 

Doba nájmu: od  1. 5. 2019 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 

Podmínky:   zachování prostoru pro maximální otevření dveří k bankomatu a použití 

volně stojícího nábytku (nikoli vestavěného) 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

k) Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky a firmou MediClinic  a.s. Minská 84/9, 

616 00 Brno – Žabovřesky na pronájem prostor sloužících podnikání ve Zdravotním 

středisku v Pečkách  o celkové výměře 8,6 m
2
 

Doba nájmu: od  1. 5. 2019 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 

Podmínky:    nájemné 900,- Kč/m
2
/rok, zálohy na služby 500,- Kč/měs. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 
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l) Zahájení přípravných prací na uveřejnění VZ v režimu VZMR na stavební práce akce: 

"Stavební úpravy a obnova interiéru KS, Pečky - I. etapa". 

Hlasování: 7 pro 

 

m)  A doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2019 - zvýšení částky určené na 

stavební úpravy interiéru Kulturního střediska Pečky  I. etapa  ze 4 mil.Kč na 7mil.Kč. 

Hlasování: 7 pro 

 

n) Termín konání mimořádného zastupitelstva dne 15. 5. 2019  od 17.30 hod. v sokolovně.  

Hlasování: 7 pro 

 

o) Zahájení přípravy, tzn. zaměření stávajícího stavu a výběr projektanta  na stavební úpravy 

čp. 88 ul. Bačovská na získání dotace  MMR z  Programu výstavba pro obce - sociální a 

dostupné bydlení. 

Hlasování: 7 pro 

 

p) Nákup dvou vysílacích sad stanic Motorola  TALKABOUT T82 Extreme PMR446 Quad 

Pack za účelem vícestranné komunikace a dorozumívání při veškerých akcích ve městě 

Pečky za cenu 8.786,-Kč včetně DPH.  Vysílačky budou ve správě ředitele kulturního 

střediska  p. L. Hanzelína.   

Hlasování: 7 pro 

 

q) A doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace území 

bývalého lesíku u rybníka Benešák“. Podání dotace bude předcházet dopracování 

projektové dokumentace firmou Land05, kterou zastupuje Ing. Martina Forejtová tak, aby 

vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace.  

Hlasování: 7 pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


