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Čj.:  PEC/3732/2019 

 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 21.10.2019 od 16.00 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) Dočasné pověření PaedDr. Cecilie Pajkrtové řízením Odboru výstavby, zemědělství, 

životního prostředí a dopravy ode dne 23. října 2019 do 31.12.2019 nenastane-li dřívější 

jmenování vedoucího Odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy.  

Hlasování: 5 pro  

 

b) Poskytnutí dotace ve výši 6 000,-Kč Základní škole Pečky, příspěvková organizace, IČ: 

70836248 na zajištění školního výletu. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na 

poskytnutí výše uvedené dotace. 

Hlasování: 5 pro  

 

c) Opakované uveřejnění veřejné zakázky  na stavební práce akce : "KS Pečky 2019 interier-

topení, přízemí", zadávané v podlimitním zadávacím řízení dle zákona, hodnotící 

kriterium nejnižší nabídková cena bez DPH, členy a náhradníky komise pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek  přílohy: 

 

Složení členů a náhradníků komise pro hodnocení nabídek: 

1. Bc. Iveta Minaříková, místostarostka            Mgr. Blanka Kozáková, místostarostka                                                     

2. Ing. arch. Vojtěch Pošmourný, projektant     Ing. Ondřej Zástěra, projektant                                                                                    

3.Tomáš Vodička, člen Rady města                  Jiří Katrnoška, člen Rady města                                                          

4. Ing. Martina Macháčková, pr. stav. od.         Ing. Jana Zindrová, pr. stav. odboru                                          

5. Ing. Věra Růžičková, vedoucí odboru  BH    Ing. Pavel Krejčí, pr. odboru BH    

Termín realizace květen - září 2020. 

Hlasování: 5 pro  

 

d) A doporučuje ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní " s panem 

Ing. Jiřím Bartákem, bytem Poděbrady, ul. L. Dostálové 773 – jedná se o odkoupení 

pozemku č. parc. 359/93 (203 m
2
) – orná půda v k.ú. Velké Chvalovice. Pozemek bude 

odkoupen za účelem zpřístupnění sousedního pozemku č. parc. 359/212  na veřejnou 

komunikaci - ul. Ke Hřišti. Kupní cena byla stanovena dohodou na celkovou částku 

4.060,-Kč tzn. 20,- Kč/m
2
. Veškeré náklady s převodem uhradí město. 

Hlasování: 5 pro  
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e) Zveřejnění záměru na pronájem pozemku č.parc. 477/1 v obci a k.ú. Pečky na základě 

žádosti p. Tomáše Pavlíčka, bytem Pečky 18. 

Hlasování: 5 proti  

Tento bod nebyl schválen 

 

f) Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ č. 7700072858_1/VB s firmou  GasNet, 

s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940, která se  týká pozemku v majetku 

města č. parc. 828, 1036, 1170, 1171/5, 1172, 1192/1, 1218, 1535/1 a 1535/2 v obci a k.ú. 

Pečky (stavba REKO MS Pečky – tř. 5. května) za celkovou cenu 73.326 Kč vč. DPH 

(celková délka VBř 605,59 bm - tzn. 100,- Kč/bm ). 

Hlasování: 5 pro  

 

g) A doporučuje ZM ke schválení uveřejnění VZ na stavební práce akce: Úprava křižovatky 

Tř. 5. května a P. Bezruče v Pečkách. Hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena. 

Hlasování: 4 pro, 1 zdržel se hl.  

 

h) Převoz dříví z vykácených stromů v lokalitě u Rejnoka a výrobu laviček z větších kmenů 

ve spolupráci s Pečeckými službami, s.r.o. Pečky. Menší dříví po rozřezání nechat převézt 

do základní školy.  

Hlasování: 4 pro, 1 zdržel se hl.  

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


