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Čj.:  PEC/36/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 6.1.2020 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) Ukončení nájemních smluv na pronájem části pozemků č. parc. 1467/1 a 1467/3 v obci a 

k.ú. Pečky (plechové garáže v lokalitě pizzerie „U Rejnoka“) po 31. 12. 2020.   

Hlasování: 7 pro 

 

b) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku č. parc. 2178/17 (44 m
2
) - břeh 

Mlýnského náhonu - od spoluvlastníků p. Václava Nováka, Ostrá 53 - (1/4 podílu) a p. 

Evy Škochové, Poděbrady, ul. Dr. Horákové 41 – (1/4 podílu).                               

Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem v celkové výši 623,04 Kč 

za 1/4 podílu (x 2 vlastníci = 1.246,08 Kč). Znalecká cena činí 56,64,- Kč/m
2
. 

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

sepsání kupní smlouvy. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) Stanovuje cenu za ubytování pro p. Vladimíra Hermana, Ratenice 137 ve výši 3.000,-

Kč/měsíc včetně 15% DPH od ledna 2020 na dobu nezbytně nutnou (požár RD).  

Hlasování: 7 pro 

 

d) Uzavření Dodatku č. 1 k SOD n akci: „Projektová dokumentace rekonstrukce interiéru 

Kulturního střediska Pečky“ s dodavatelem firmou Bianco architects, s.r.o., U Lužického 

semináře 97/18, Praha 1, jedná se o dokončení prováděcí projektové dokumentace – II.NP.  

SOD – zhotovení prováděcí projektové dokumentace II. NP (2. Etapa) se z důvodu 

vzniklých komplikací s požárně bezpečnostním řešením, přemístěním barového pultu a 

šatny a uvedením do souladu s normami hygienického zařízení a studií upravuje:  

- zvyšuje se cena díla o 240.000,-Kč bez DPH z 880.000,-Kč na 1.120.000,-Kč       

bez DPH, tzn. celkem na 1.355.200,-Kč včetně 21% DPH  

- stanovuje se termín předání prováděcí projektové dokumentace vč. oceněného  

     položkového výkazu výměr do 5ti měsíců od uzavření dodatku k SOD. 

Hlasování: 7 pro 
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e) A souhlasí se zapojením Městské knihovny Sv. Čecha Pečky do projektu První kniha do 

života a přípravou potřebných podkladů pro vydání. Kniha je určena k příležitosti konání 

Vítání občánků.      

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl. 

 

f) A souhlasí s podpisem objednávky se společností ISES, s.r.o. na zpracování podkladových 

studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu na akci „Rozšíření odděleného sběru 

využitelných odpadů na území města Pečky“ a zpracování žádosti o poskytnutí podpory 

v rámci OPŽP na akci „Rozšíření odděleného sběru využitelných odpadů na území města 

Pečky“.  

Cena celkem bez DPH 56.000 Kč, cena celkem s 21% DPH 67.760 Kč. 

Hlasování: 7 pro 

 

g) Uzavření nájemní smlouvy s p. Gabrielou Crkalovou, Pečky, V Horkách 877 na pronájem 

prostoru sloužícího podnikání v Pečkách, Tř. 5. května čp. 431.  

Hlasování: 7 pro 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města  

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města  


