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Čj.:  PEC/1030/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 18. 3. 2020 od 14.00 hod. na Městském úřadě v 

Pečkách.    

 

Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

   

Zasedání RM proběhlo prostřednictvím videokonference z důvodu vyhlášeného nouzového 

stavu v České republice v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.  

 

 

Rada města schvaluje:    

 

a) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotace ve výši 75.000,-Kč společnosti Prostor 

plus o.p.s., IČ: 26594633 na terénní služby v Pečkách v roce 2020. Podmínkou pro 

poskytnutí dotace je schválení rozpočtových opatření (zvýšení výdajů § 3549).  

Hlasování: 5 pro, 2 zdrželi se hl. 

                   
b) Výpověď veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 

uzavřenou mezi městem Pečky a obcí Ratenice, a to v souladu s čl. V. odst. 1 uvedené 

VPS. Jedná se o VPS, která byla uzavřena dne 23.1.2007 a zveřejněna ve Věstníku 

právních předpisů Středočeského kraje pod č  40/VS/2007.    

Hlasování: 7 pro  

 

c) Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a KVB advokátní kanceláří, s.r.o., Teplého 2786, 

Pardubice, Zelené Předměstí na poskytování 5 hodin právního poradenství měsíčně za 

zvýhodněnou sazbu 1.790,-Kč/hod. s tím, že nevyčerpané hodiny se budou přesouvat do 

dalšího měsíce a účtován bude jen reálný čas práce bez omezení. Smlouva bude uzavřena 

na jeden rok.         

Hlasování: 7 pro  

 

d) Uzavření Dodatku č. 1 ke SOD „Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce“ mezi městem Pečky a 

firmou Fiala Projekty s.r.o., se sídlem Lečkova 1521/15, Praha 4, IČ: 28997450 z důvodu 

prodloužení harmonogramu zpracování projektové dokumentace.      

Hlasování: 7 pro  
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e) A doporučuje ZM ke schválení uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi 

městem Pečky a Správou železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město na 

provedení stavby „Velim-Poříčany, BC“.    

Hlasování: 7 pro  

        
f) V současné době nepřidělovat byt v čp. 81 V. B. Třebízského, Pečky. 

Hlasování: 7 pro  

 

g) A uděluje souhlas s dělením pozemků městu Pečky dle přiloženého GP č. 695 – 168/2019 

ze dne 20.2.2020, vyhotovitel Ing. Jan Kefurt, ČÚZK č. 2190/2003.  

Jedná se o pozemky ve vlastnictví Města Pečky dotčené navrhovaným dělením, 

Stávající stav:   Navrhovaný stav:  

-  pozemek 359/93 o výměře 203 m
2
,  pozemek 359/93 o výměře 115 m

2
 

       pozemek 359/230 o výměře 22 m
2
 

       pozemek 359/248 o výměře 66 m
2
 

       pozemek 359/249 o výměře 1 m
2
 

-    pozemek 344/2  o výměře 8256 m
2
,  pozemek 344/2  o výměře 7973 m

2
 

    pozemek 344/3  o výměře 283 m
2 

Hlasování: 7 pro  

 

h) Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a firmou CETIN a.s., Českomorovaká 2510/19, 

Praha 9, Libeň na realizaci překládky sítě elektronických komunikací v ulici K.H.Máchy. 

Hlasování: 7 pro  

 

i) Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení studie „Revitalizace Mlýnského náhonu 

v Pečkách“ mezi městem Pečky a společností ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, 

Pardubice-Polabiny za cenu 350.174,-Kč, včetně DPH.  

Hlasování: 5 pro, 2 proti  

 

j) Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení PD akce „Obnova zeleně na Pečecku“ mezi městem 

Pečky a firmou Ing. Klára Königová, Máchova 1068, Staré Město za cenu 286.000,-Kč, 

včetně DPH.  

Hlasování: 7 pro  

 

k) Poskytnutí dotace AFK Pečky, IČ: 62994417 ve výši  50.000,-Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy. Rada města dále doporučuje ZM poskytnutí AFK Pečky další 

dotaci ve výši 310.000,-Kč. V roce 2020 bude celková dotace ve výši 360.000,-Kč.  

Hlasování: 7 pro  
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l) Odložení platby nájmu živnostníků, kteří mají uzavřené smlouvy v nebytových prostorech 

v majetku města o tři měsíce a to po předložení písemné žádosti. 

Hlasování: 7 pro  

 

m) Cenovou nabídku a uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Tesařík a Frank, 

geodetické práce s.r.o., Neratovice 467 na zhotovení kompletního polohopisu a výškopisu, 

zaměření zpevněných ploch, polních cest, rozhraní zemědělských kultur s trávníkem, 

prvky a objekty, povrchové znaky sítí, veškerá vegetace /stromy nad průměr 10cm/. 

Hlasování: 7 pro  

 

n) Rozpočtová opatření č. 2/2020 /viz příloha/. 

Hlasování: 7 pro  

 

o) Pokládku nové dlažby namísto překládky původní a v rekonstruovaných ulicích  K. H. 

Máchy a M. Alše, Pečky.  

Hlasování: 7 pro  

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města   

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


