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Čj.:  PEC/1166/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 8. 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) Zveřejnění záměru na prodej silničních panelů, vytěžených v lokalitě ul. K.H. Máchy 

v Pečkách za těchto podmínek: 

 Jedná se o 4 ks - betonových panelů o rozměru 3550 x 1700 x 150 

   37 ks - betonových panelů o rozměru 3550 x 1150 x 150 
 minimální cena je stanovena na 220,- Kč/m

2 
   

 náklady spojené s naložením a odvozem zajistí a hradí kupující 

 kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy  

 zájemci mohou nabídky předkládat v zapečetěné obálce s označením „PANELY“ 

nejpozději do 23. dubna 2020 v podatelně MěÚ Pečky nebo poštou na níže uvedenou 

adresu 

 upřednostněna bude nejvyšší nabídnutá cena  

Hlasování: 7 pro 

 

b) Uzavření SOD mezi městem Pečky a společností Pečecké služby, s.r.o. Pečky se sídlem 

v Pečkách, IČ: 08740844 na zhotovení plotového oplocení pozemku v k.ú. Pečky,  č.parc. 

2169/1 a 2169/13 /pozemek za ČOV/ za cenu 150.000,-Kč bez DPH, tzn. 181.500,-Kč vč. 

DPH. 

Hlasování: 7 pro 

 

c) A dává souhlas se zápisem oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální do 

rejstříku škol pro Základní školu Pečky, příspěvková organizace, Tř. Jana Švermy 540, 

Pečky. 

Hlasování: 7 pro 

 

d) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 3/2020 /viz příloha/. 

Hlasování: 7 pro 
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e) Uzavření  Dodatku č. 1 ke SOD mezi městem Pečky a firmou M. A. A. T. s. r. o. 

Převrátilská 330, Tábor  za cenu 13 000,- Kč bez DPH (15 730,-Kč s DPH) na akci: "PD 

na rekonstrukci a dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ul. Milčická ve Velkých 

Chvalovicích".  

Hlasování: 7 pro 

 

f) Uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Pečky a p. Ing. Irenou Bělohlávkovou, 

Smetanova 313, Třebestovice  na výkon činnosti  koordinátora BOZP pro stavbu -   

„Stavební úpravy a obnova interiéru kulturního střediska Pečky " za cenu dle cenové 

nabídky 31 000,- Kč. Uvedená cena je konečná. 

Hlasování: 7 pro 

 

g) Termín a program zasedání ZM dne 22.4.2020 od 17.30 hodin prostřednictvím 

videokonference /viz příloha/.  

Hlasování: 7 pro 

 

h) A doporučuje ZM ke schválení změnu Zakladatelské listiny společnosti Služby města 

Pečky s.r.o. se sídlem v Pečkách, IČ: 08740844 s navrženými úpravami. 

Hlasování: 7 pro 

 

i) Navýšení počtu výtisku Pečeckých novin o cca 900 ks v černobílém, novinovém 

provedení pro měsíc duben 2020 /celkem 2.400 ks/.   

Hlasování: 7 pro 

 

j) A souhlasí jako vlastník sousedního pozemku se stavbou jízdárny p. Petra Katanski, 

bytem Tř. Petra Bezruče 697 Pečky, pokud je v souladu s územním plánem Města Pečky. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města   

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


