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Čj.:  PEC/1100/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 1. 4. 2020 od 14.00 hod. na Městském úřadě v 

Pečkách.       

 

Zasedání RM proběhlo prostřednictvím videokonference z důvodu vyhlášeného nouzového 

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

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

 

 

 Rada města schvaluje:    

 

a) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Projekty S+S s.r.o., Poděbradova 159, 

Kladno za cenu 134.000,-Kč bez DPH na zpracování Požárně bezpečnostního řešení a 

Evakuačních plánů v 5ti objektech v majetku města /radnice čp. 78, Dům služeb čp. 184, 

Zdravotní středisko čp. 292, nová DPS čp. 1042, stará DPS čp. 218/. 

Hlasování: 7 pro          

 

b) Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 184 J.A.Komenského. 

Pronájem se týká prostor v 1. patře o celkové výměře 48m
2
.  

Podmínky pronájmu: 

- Nájemné   5.000,-Kč/měsíc 

- Zálohy na služby  1.500,-Kč/měsíc 

Možnost pronájmu od 1.9.2020 na dobu neurčitou.    

Hlasování: 7 pro          

        
c) Přesunutí bodu ve věci poskytnutí dotace pro TJ Spartak Pečky IČO 61883751 na zřízení 

kanalizační přípojky k tenisové klubovně na sokolišti na pozdější projednání RM.  

Hlasování: 7 pro          

 

d) Poskytnutí dotace p. Vladimíru Pavelkovi, bytem Kounice 314 ve výši  5 000,-Kč, dotace 

je určena na činnost spolku chovatelů poštovních holubů v Pečkách.  

Hlasování: 7 pro          

 

e) Poskytnutí daru p. Miloslavu Studničkovi, bytem Pečky 803 ve výši  1 000,-Kč na činnost 

klubu filatelistů v Pečkách.  

Hlasování: 7 pro          
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f) Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních 

údajů “Externí pověřenec s garancí“ mezi městem Pečky a společností Gepard services 

s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 06583342. 

Hlasování: 7 pro          

      

g) Přesunutí bodu na příští RM dne 8.4.2020 ve věci zveřejnění záměru na prodej silničních 

panelů, vytěžených v lokalitě ul. M. Alše a K.H. Máchy v Pečkách.  

Hlasování: 7 pro   

        
h) Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Pečky a Středočeským krajem, Zborovská 11, 

Praha 5-Smíchov IČ: 00066001 na odkoupení 273,08 tun kamenných kostek (úsek od 

křižovatky s kom. III/ 32914 do křižovatky ul. Hellichova) za cenu celkem 259 538,84,-

Kč bez DPH, tzn. 314 042,-Kč vč. 21%DPH.  

Hlasování: 7 pro          

  

i) Uzavření dodatku ke SOD ze dne 16.9.2019/objednávky na zhotovení arch. studie na akci: 

Dostavba ZŠ Pečky III. etapa - tělocvična, třídy (tzn. bez auly) za cenu 50 000,-Kč bez 

DPH, tzn. 60 500,-Kč vč. 21% DPH mezi městem Pečky a společností ov architekti, s.r.o. 

Badeniho 29/5 Praha 6 – Hradčany.        

Hlasování: 7 pro          

 

j) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení ½ podílu vůči celku pozemků od p. Jiřího 

Hellmanna, bytem Hřivčice 27, Peruc a to č. parc. 832/34(2.338 m
2
), 832/45(2.805 m

2
), 

2289/3(606 m
2
), 2294/3(228  m

2
), 2294/5(15 m

2
), 2300/4(79 m

2
), 2301(19 m

2
), 2302 (336 

m
2
), 2304/2 (150 m

2
), 2304/3 (66 m

2
), 2305/1(476 m

2
), 2305/2(86 m

2
), 2305/3(9 m

2
), 

2307/6 (4.098 m
2
), 2307/7 (1.994 m

2
), 2307/9 (2.004 m

2
), 2307/10 (1.193 m

2
), 2307/12 

(62 m
2
) v obci a k.ú. Pečky, registrováno na LV č. 497 (lokalita u hřbitova – úpravna 

vody) - jedná se o celkovou výměru 16.564 m
2  

- z toho ½ podílu vůči celku činí 8.262 m
2
. 

Kupní cena byla stanovena na 30,- Kč/m
2
 a činí celkem 248.460,- Kč.  Náklady 

s převodem uhradí Město Pečky.      

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl.          

 

k) Nařízení starostky města č. 1/2020 týkající se zákazu vstupu občanům, kteří nebydlí nebo 

neposkytují péči obyvatelům žijícím v objektech DPS /Dům s pečovatelskou službou čp. 

1042, DPS-chráněné byty čp. 176/ v souvislosti s koronavirovou nákazou s účinností od 

2.4.2020.            

Hlasování: 7 pro          

 

l) A pověřuje starostku města podpisem Dodatku ke SOD akce: „Revitalizace a obnova 

rybníku Benešák v Pečkách“. Dodatek je uzavřen mezi městem Pečky a firmou PAS 

Natura s.r.o., Praha 4 – Nusle, IČ: 26035782. Předmětem dodatku je změna termínu 

dokončení díla z 30.6.2020 na 30.11.2020.         

Hlasování: 7 pro          
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Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města   

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


