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Čj.:  PEC/2808/2019 

 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 5. 8. 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) Zhotovení úpravy chodníku v ul. J. A. Komenského Pečky firmou STRABAG, a.s., Na 

Bělidle 198/21 Praha 5 za cenu stanovenou dohodou ve výši 199.481,66Kč bez DPH tzn. 

241.373,-Kč včetně DPH – viz příloha.    

Hlasování: 6 pro                           

 

b) Ukončení "Smlouvy o nájmu pozemku" - čj.: 1379/2014 ze dne 30. 4. 2014  (pronájem 

části chodníku u nádraží) s panem Tran Van Thanhem, Velké Chvalovice 9. Smlouva 

bude ukončena ve výpovědní lhůtě 3 měsíce. Začíná běžet 1. 9. 2019 a skončí 30. 11. 

2019. 

Hlasování: 5 proti, 1 zdržel se hl. 

Tento bod nebyl schválen                            

 

c) Na základě žádosti Pečovatelské služby Pečky vyřazení majetku uvedeného v příloze 

návrhu z inventáře organizace Pečovatelské služby města Pečky – viz příloha. Zřizovatel o 

uvedený majetek nemá zájem.   

Hlasování: 4 pro, 1 zdržel se hl., 1 nepřítomna 

 

d) Vypsání poptávkového řízení na služby  dle pravidel VZMR  na poskytování IT služeb 

správy informačního systému pro MěÚ Pečky, paušál na 12 hod. měsíčně,  kritériem 

hodnocení bude hodinová sazba a návrh zlepšení IT nastavení na MěÚ Pečky.    

Složení členů a náhradníků výběrové  komise: 

1. Mgr. Alena Švejnohová – starostka       Bc. Iveta Minaříková – místostarostka  

2. Marcela Bahníková – vedoucí ek. spr. odboru    PaedDr. Cecilie Pajkrtová – tajemnice   

3. Odborník na IT služby         Odborník na IT služby  

Hlasování: 6 pro 

 

e) Na základě žádosti Městské knihovny Sv. Čecha Pečky čerpání financí z rezervního fondu 

knihovny ve výši 40.000,-Kč jako finanční spoluúčast k poskytnuté dotaci 53.000,-Kč 

z dotačního řízení MK ČR VISK3 2019 na vybavení veřejných prostor knihovny 

v souladu s programem Veřejné informační služby knihoven – internet pro veřejnost.  

Hlasování: 6 pro 
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f) Zrušení úkolu č. 5.4.ze dne 22.7.2019, týkajícího se rozpočtového opatření pro poskytnutí 

finanční částky pro TJ Spartak Pečky   

Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomna 

 

g) Zamítnutí udělení mimořádného příspěvku z rozpočtu města ve výši 23.500,-Kč na 

investiční akci kanalizační a vodovodní přípojka pro TJ Spartak Pečky – žádost viz 

příloha  

Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomna 

 

h) Rozpočtová opatření č. 8/2019 – viz příloha  

Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomna 

 

i) Uzavření  dodatku ke smlouvě o dílo mezi městem Pečky a firmou  Stavby a izolace 

NAJBRT Jiráskova 289, 290 01 Poděbrady na akci: "Odvlhčení 2 zdí na ZŠ Pečky čp. 

540"  za cenu 45 117,50,- Kč bez DPH (54 592,-Kč s DPH). 

Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomna 

 

j) 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 2. Tj. 2 x 25 900,- Kč = 

51.800,- Kč bez DPH, 62.678,- Kč s DPH. Počet náplní bude upraven podle skutečné 

potřeby. 

Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomna 

 

k) Na základě doporučení komise pro otázky sociální, zdravotní a bytové,  předání právnímu 

zástupci města  vymáhání dlužné částky soudní cestou  a vyklizení bytu – p. Jaroslava 

Kvačková, Pečky, Tř. 5. května 218.   

Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomna 

 

l) Přidělení bytu č. 8  v Pečkách čp. 218 p. Štěpánce Pačajové, trvalý pobyt Telčice 34, t.č. 

bytem Ratenice 116 vzhledem k její současné tíživé sociální situaci  a to na dobu určitou 

do 31.12.2019 s tím, že poté bude její bytovou situaci řešit sociální pracovnice Mgr. Šárka 

Velká.  

Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomna 

 

m) Trvalé vyvěšení vlajky ČR a Evropské unie  s účinností od září 2019.  

Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomna 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


