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Čj.:  PEC/3142/2019 

 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 2.9. 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) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotace ve výši 25.000,-Kč na činnost v roce 

2019 pro TJ Sokol Pečky, Petra Bezruče 330, IČ: 00664171 /pronájem sportovní haly 

Parkhaly v souvislosti s realizací rekonstrukce sokolovny/ a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy.  

Hlasování: 6 pro 

 

b) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 9/2019  /viz příloha/. 

Hlasování: 6 pro 

 

c) Uzavření Dodatku č. 1 ke SOD mezi městem Pečky a firmou LENIA spol. s r.o., 

Záhořanského 5/2008, 12000 Praha 2, IČ: 41186176 na akci: „Oprava silnoproudu v v ZŠ 

Pečky – 3. etapa 3NP“. Navýšení v dodatku bude činit 72.360,80,-Kč bez DPH /viz 

rozpočtové opatření č. 9/2019/. Dodatek ke SOD bude uzavřen po schválení rozpočtového 

opatření č. 9/2019 na zasedání ZM dne 18.9.2019. 

Hlasování: 6 pro 

 

d) Revokaci usnesení RM ze dne 22.7.2019 (čj.: PEC/2629/2019), bod f/ -   týkající se 

uzavření - "Smlouvy o právu provedení stavby" - dle předloženého návrhu ČD, a.s. se 

sídlem v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222 zastoupené Ing. Šárkou Cidlinskou, ředitelka 

odboru správy a prodeje majetku. 

Hlasování: 6 pro 

 

e) A doporučuje ZM ke schválení uzavření - "Smlouvy o právu provedení stavby č.j. 

57336/19 se závazkem uzavřít smlouvu kupní" - dle návrhu ČD, a.s. se sídlem v Praze 1, 

Nábřeží L. Svobody 1222 zastoupené Ing. Šárkou Cidlinskou, ředitelka odboru správy a 

prodeje majetku. Stavba bude probíhat na cca 47 m
2
 pozemku v majetku ČD, a.s. (č. parc. 

554/1 v obci a k.ú. Pečky). Právo provést stavbu se zakládá bezúplatně. 

Hlasování: 6 pro 

 

f) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku č. parc. 1958/19 (24 m
2
) - břeh 

Mlýnského náhonu - od spoluvlastníků p. Zdeňka Krejčího, Pečky, ul. Sladkovského 939 

a p. Pavla Krejčího, Pečky, ul. Sladkovského 940. Pozemky budou odkoupeny za cenu 

stanovenou soudním znalcem v celkové výši 1.359,- Kč. Při celkové výměře 24 m
2
 činí 

cena za 1 m
2
 tedy 56,64,- Kč. Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s 
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převodem u K.Ú. v Kolíně, zajistí sepsání kupní smlouvy a uhradí daň z převodu 

nemovitostí. 

Hlasování: 6 pro 

 

g) Snížení nájemného v prostorách sloužících podnikání v čp. 139, Tř. Petra Bezruče, Pečky 

s účinností od 1.9.2019 na základě žádosti p. Thi Tam Tran, bytem Pečky 139. 

Hlasování: 5 pro, 1 zdržela se hl. 

 

h) Uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Pečky a firmou Land05 s.r.o., Prvního pluku 

347/12a, 18600 Praha 8 – Karlín, IČ: 07898860, na projektovou dokumentaci 

„Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever – 2. etapa“ za cenu 

1.903.572,- vč. DPH. Pověřuje starostku města podpisem uvedené SOD. 

Hlasování: 6 pro 

 

i) A doporučuje ZM podaný návrh manž. A. a J. Karbusem, bytem Na Varhánkách čp. 859, 

Pečky ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona projednat. Změna ÚP tzv. 

zkráceným způsobem se týká převedení pozemku parc.č. 2172 z ploch určených pro 

výrobu a skladování  (Vo)  do ploch určených pro smíšené bydlení (Sm). Náklady spojené 

se Změnou ÚP tzv. zkráceným postupem budou uhrazeny navrhovatelem.  

Hlasování: 6 pro 

 

j) Termín a program veřejného zasedání ZM dne 18.9.2019 od 17.30 hodin v KS Pečky. 

Hlasování: 6 pro 

 

k) Nový platový výměr ředitelky Městské knihovny Sv. Čecha v Pečkách p. Vladimíry 

Krulišové s účinností od 1.10.2019 /viz příloha/. 

Nový platový výměr ředitele Kulturního střediska města Pečky p. Lukáše Hanzelína 

s účinností od 1.10.2019  /viz příloha/. 

Hlasování: 6 pro 

 

l) Úpravu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Kulturní středisko města Pečky /viz 

příloha/. 

Hlasování: 6 pro 

 

m) 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 25.438,- pro celkem 13 žáků ve školním roce 2019/2020  a 

to v období od 3.9.2019 – 31.12.2019. 

Hlasování: 6 pro 

 

n) Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu – umístění potrubního vedení na pozemek 

p.č.1451/1(říční koryto Mlýnského náhonu, vodní plocha) pro přepad dešťových vod 

z podzemní nádrže novostavby RD na pozemku p.č.1449/201 ve vlastnictví manželů  

Ing. Zuzany a Ing. Miroslava Dvořákových.  

Hlasování: 6 pro 
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o) A revokuje usnesení RM ze dne 19.8.2019, bod d/ ve věci odkoupení pozemku č.parc. 

1731 v obci a k.ú. Pečky, lokalita Bačov. 

Hlasování: 6 pro 

 

p) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku č. parc. 1731 (231 m
2
) v obci a k.ú. 

Pečky (lokalita "Bačov") - od spoluvlastníků p. Štěpánky Slováčkové, bytem Praha 10 - 

Hostivař, ul. Kobylákova 814/10, p. Kateřiny Stratilové, bytem Brno-Ponava, ul. Staňkova 

366/12, p. Martina Šafáře, bytem Moravská Ostrava, ul. Dr. Šmerala 1369/7 a p. Zuzany 

Šafářové, bytem Ostrava Poruba, ul. Klimkovická 55/28. 

Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou dohodou v celkové výši 92.400,- Kč. Při 

celkové výměře 231 m
2
 činí cena za 1 m

2
 tedy 400,- Kč. 

Město Pečky jako kupující uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. v Kolíně, zajistí 

sepsání kupní smlouvy a uhradí daň z převodu nemovitostí. 

Hlasování: 6 pro 

 

q) Na základě výsledku výběrového řízení uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou 

Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim na stavební práce akce: „Revitalizace a 

obnova rybníku Benešák v Pečkách za cenu 5.077.998,88,-Kč bez DPH, tzn. 

6.144.379,85, včetně DPH. Pověřuje starostku města podpisem uvedené smlouvy.  

Hlasování: 6 pro 

 

r) Uzavření Dodatku ke SOD mezi městem Pečky a firmou Atelier Road M.A.A.T., s.r.o., 

Tábor ze dne 3.6.2019 na PD „Dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ulici Milčická ve 

Velkých Chvalovicích“ za cenu 35.100,-Kč bez DPH, tzn. 42.741,-Kč, včetně DPH 

s posunutím termínu zpracování PD cca o 2 – 3 týdny. Dodatek bude řešit napojení 

infrastruktury pro pěší z ulice Sluneční ulicí Milčická ve Velkých Chvalovicích.  

Hlasování: 6 pro 

 

s) Na základě doporučení bytové komise přidělení bytu p. Anně Papugové, Tř. 5. května 

218, Pečky v čp. 1 v čp. 1042 Chvalovická, byt č. 36 od 1.10.2019. 

Hlasování: 6 pro 

 

t) Členy do Školské rady Základní školy Pečky v tomto složení:  

p. Martin Jedlička, p.  Martin Homan, p.  Šárka Horynová, 

Hlasování: 5 pro, 1 zdržela se hl. 

 

u) Revokaci usnesení RM ze dne 5.8.2019, bod 4d/ týkající se vypsání poptávkového řízení 

na služby IT na MěÚ Pečky. 

Hlasování: 6 pro 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


