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Čj.:  PEC/3940/2019 

 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 4.11.2019 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) Vzory žádostí o příspěvek z rozpočtu města na činnost sportovních oddílů v roce 2020.  

Hlasování: 7 pro  

 

b) Revokaci usnesení RM ze dne 21.10.2019 bod d) -  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
.  

Hlasování: 7 pro  

 

c) 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 

35.106,82,-Kč tzn.172,94,-Kč/m
2
. Veškeré náklady s převodem uhradí město. 

Hlasování: 7 pro  

 

d) Zařadit do programu ZM informaci o opatřeních nutných pro možnou vertikální 

spolupráci města Pečky s Pečeckými službami s.r.o. Pečky. Tento bod bude zařazen do 

programu RM dne 11. 11. 2019.  

Hlasování: 7 pro  

 

e) A doporučuje ZM ke schválení  odkoupení nově zaměřeného pozemku č. parc. 1002/8 (6 

m
2
)  v obci a k.ú. Pečky - od firmy Senior Resort Pečky, s.r.o. se sídlem ve Vrbové Lhotě 

14 - zastoupené paní Ladou Šimáčkovou. Pozemek bude odkoupen za celkovou cenu ve 

výši 600,- Kč tzn. 100,- Kč/m
2
. Geometrický plán a poplatek spojený s převodem u K.Ú. 

uhradí obě strany rovným dílem, dle uzavřené „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní“ čj.: 

PEC/4608/2018 ze dne 18. 12. 2018.   

Hlasování: 7 pro  
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f) - Uzavření „Smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 139“ s panem Tran Dinh         

Luc,bytem Horní Litvínov, Nám. Míru čp. 171. Smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2019 na 

dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno na 5.000,- Kč/měsíc 

+ 200,- Kč služby/měsíc. 

-  Zkrácení  výpovědní doby a ukončení Nájemní smlouvy ze dne 16. 10. 2017 a Dodatek     

č. 1 ze dne 3. 9. 2019 – nebytové prostory v čp. 139 s paní Tran Thi Tam, bytem Praha 4-   

Libuš dohodou ke dni 30. 11. 2019.  

Hlasování: 7 pro  

 

g) Uzavření „Smlouvy o podmínkách provedení stavby č. E618-S/2019/Šíp“ – se SŽDC, s.o. 

Praha zastoupené na základě plné moci fy. SUDOP Praha, a.s. 

Jedná se o pozemky v majetku města (mimo obec) č. parc. 368/5, 369/3 a 370/6 v k.ú. 

Velké Chvalovice. Uzavření smlouvy je podmíněno vydáním stavebního povolení.   

Hlasování: 7 pro  

 

h) Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků č. parc. 1467/1 a 1467/3 v obci a k.ú. 

Pečky (plechové garáže - lokalita "U Rejnoka") a části pozemku č. parc. 1927/1 v obci a 

k.ú. Pečky (plechová garáž na sídlišti) za těchto podmínek: 

noka a na 

Sídlišti  v ul. Přátelství – výměra pod 1 garáží cca 20 m
2
 )      

 nájem činí 100,- Kč/garáž/měsíc (tzn. 1.200,- Kč/rok)   

 nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2020  na dobu určitou  31. 12. 2020.  

        pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

Hlasování: 7 pro  

 

i) A doporučuje ZM  ke schválení  odkoupení pozemku č. parc. 196/1 o celkové výměře    

389 m
2
- id. podíl ve výši ½ vůči celku (k.ú. Dobřichov) - část cyklostezky Pečky x 

Ratenice - od Mgr. Ludmily Trávníčkové, Horní Suchá, Kasárenská 393/3. Pozemek bude 

odkoupen za cenu stanovenou dohodou - ve výši 20,- Kč/m
2
 tzn. celkem 3.890,- Kč (za 

polovinu podílu). Kupující uhradí všechny náklady spojené s převodem. 

Hlasování: 7 pro  

 

j) Na základě doporučení bytové komise konané dne 9.9.2019 přidělení bytu č. 12, Tř. 5. 

května, Pečky p. Martině Teclové, bytem Tř. Jana Švermy 613, Pečky.   

Hlasování: 7 pro  

 

k) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku č. parc. 2178/16 (51 m
2
) - břeh 

Mlýnského náhonu - od pana Ing. Bedřicha Kopeckého, bytem Sadská, ul. Resslova 952. 

Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši  2.888,- Kč 

tzn.56,64 Kč/m
2
. 

Město Pečky jako kupující uhradí všechny poplatky spojené s převodem. 

Hlasování: 7 pro  
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l) Program a termín veřejného zasedání ZM dne 13. 11. 2019 od 17.30 hod. v Kulturním 

středisku Pečky.  

Hlasování: 7 pro  

 

m) Přesunutí bodu R4  na jednání RM 11.11.2019 - žádost o  finanční dar ve výši 10.000,-Kč  

pro společnost Domácí hospic Srdcem z.ú. na podporu provozní činnosti v roce 2020.   

Hlasování: 7 pro  

 

n) A navrhuje  zvýšit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2020 na 700,-Kč 

s tím, že tento bod bude zařazen do ZM 13.11.2019.   

Hlasování: 7 pro  

 

o) Přesunutí bodu pořádání silvestrovského ohňostroje v roce 2020 na příští jednání RM 

11.11.2019.  

Hlasování: 7 pro  

 

p) Od příštího roku přesunutí místa konání Pietní vzpomínky do římskokatolického kostela 

Sv. Václava v Pečkách.   

Hlasování: 7 pro  

 

q) Změnu trasy zelené turistické značky dle žádosti Farního sboru českobratrské církve 

evangelické dle nákresu – viz příloha.  

Hlasování: 7 pro  

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


