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Čj.:  PEC/605/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 17. 2. 2020 od 13. 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) Poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč TJ Sokol Pečky, IČO 00664171 na dětský šachový 

turnaj Memoriál Františka Michálka a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace a schvaluje pořádání 1. ročníku turnaje pod záštitou Města Pečky. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

b) Poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč Základní umělecké škole Pečky, IČO  70836299 na 

uspořádání koncertu profes. hudebníků a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

c) Poskytnutí dotace ve výši 11 000 Kč Spolku rodičů a přátel ZŠ Pečky, z.s. IČO 01346857 

na činnost v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

d) Poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč České křesťanské akademii, z.s. IČO 15887472 na 

činnost v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

e) Poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč Českému svazu včelařů, z.s. základní organizace 

Pečky, IČO 61884367 na činnost v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

f) Poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč ČMMJ z.s. – okresní myslivecký spolek Nymburk, 

IČO 67777473 na činnost v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

g) Poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč panu Michalu Müllerovi, nar. 4.1.1978, bytem 

Svobody 975, Pečky na zajištění akce Pečecké Svatováclavské vinobraní 2020 a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 
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h) Poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč na činnost v roce 2020 Svazu tělesně postižených 

v České republice, z.s., místní organizace Pečky, IČO 71212621 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. 

Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hl., 1 nepřítomna 

 

i) Poskytnutí finančního daru ve výši  9 000 Kč činnost sdružení Rytmus Střední Čechy, 

o.p.s. IČO 27903508. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

j) Poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč na činnost sdružení Handicap centrum  

Srdce, o.p.s. IČO 27576612. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

k) Uzavření „Smlouvy o nájmu pozemku“ – č. parc. 2169/19 (356 m
2
) v obci a k.ú. Pečky 

(lokalita ČOV) – s vlastníkem pozemku panem PhDr. Františkem Železným, trvale bytem 

Vrbová Lhota, ul. Na Kovárně čp. 161. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou - na 10 let 

(od 1.1. 2020 do 31.12. 2029) s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno na 15,-

Kč/m
2
/rok (tzn. 5.340,- Kč/rok) a bude hrazeno jedenkrát ročně a to vždy nejpozději do 

31. března. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 
 

l) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. parc. 1680 v obci a k.ú. Pečky - na 

náměstí za těchto podmínek: 

▪ Pronájem pozemku na dobu určitou 2 roky  

▪ Pozemek pod stavbou stánku za cenu 600,-Kč/m
2
/rok /tzn. 4.800,-Kč/rok/ + 

chodník cca 20 m
2
 za cenu 200,-Kč/měsíc /tzn. 2.400,-Kč/rok/=celkem 7.200,-

Kč/rok 

▪ Spolehlivost nájemce 

▪ Sepsání smlouvy zajistí pronajímatel 

Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hl., 1 nepřítomna 

 

m) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IE-12-6008917-2" na pozemcích v majetku města č. parc. 700/1, 2359/1, 832/39, 

832/35, 832/61, 2341, 2342, 2359/8 /k.ú. Pečky/ a č. parc. 521/5, 360/1 /k.ú. Radim/ – pro 

přípravovanou energetickou stavbu „Pečky, kVN, Cerhenice, Velim - pro fy. ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín IV.-Podmokly. Cena za zřízení VBř činí 120,- Kč/bm + DPH. 

Jedná se o cca 216 bm /+DPH/, tzn. cena celkem bude činit cca 25.920,- Kč /+DPH/.  

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

n) A doporučuje ZM schválit odkoupení části pozemku č. parc. 2178/10 /339 m
2
/-ideální 

podíl 1/8 vůči celku - břeh Mlýnského náhonu - od firmy FP majetková, a.s., Praha 9 – 

Libeň, Podvinný mlýn 2283/18. Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním 



Město Pečky  

Rada města Pečky  

Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky  

  

  

  

  

  

3  

  

znalcem ve výši  2.400,12 Kč tzn.56,64 Kč/m
2
. Město Pečky jako kupující uhradí poplatek 

spojený s převodem u K.Ú. v Kolíně, zajistí sepsání kupní smlouvy. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

o) Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Pečky a Ing. Martinou Forejtovou, Lindnerova 

2396/12, 18000 Praha 8, IČ: 67754422, DIČ: CZ7652120212 na Autorský dozor a 

Stavebně-technický dohled na projektu: „Revitalizace centrálního městského parku 

v Pečkách sever“. Cena se sjednává dle smlouvy ve výši 4.800,- Kč bez DPH za jeden 

kontrolní den tj. 5.808,- Kč včetně DPH.  

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

p) Přijetí dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2020 ve výši 2.718.300,-Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby mezi 

Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5 a Pečovatelskou službou města Pečky, 

Chvalovická 1042, Pečky.  

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

q) A doporučuje ZM ke schválení OZV č. 1/2020 o nočním klidu. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

r) A jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) Ing. Radka Čížka, nar. 25. 9. 1987, bytem Komenského 208/53, České 

Budějovice vedoucím odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 

Městského úřadu v Pečkách. Pracovní poměr na dobu neurčitou bude uzavřen od 1. 4. 

2020 s tříměsíční zkušební lhůtou. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

s) Nadále zasílat neanonymizované zápisy z RM členům ZM.  

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomna 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města  

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


