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Čj.:  PEC/2420/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 20.7.2020 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 

 

Rada projednala:  

 

a) Cenovou nabídku firmy BitEST, hlasovací a kamerové systémy, Hloušecká 25/11, 

Kutná Hora na pořízení mobilního hlasovacího systému HER Built-in 5BOX Edition – 

viz příloha s tím, že s touto nabídkou bude seznámen DSO Pečecký region.  

 

Rada města schvaluje:    

 

a) Poskytnutí dotace pro Myslivecký spolek Pečky, IČ 71202919 ve výši 12.000,- Kč na 

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

Hlasování: 5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen 
 

b) Poskytnutí dotace pro Minigolfclub -  Dráčata Pečky z.s., IČ 22690662 ve výši 6.000,- 

Kč na pořádání turnajů 2. ligy  v roce 2020  a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace. 

Hlasování: 5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen 

 

c) A doporučuje  ZM ke schválení  poskytnutí dotace pro TJ Spartak Pečky IČO 

61883751   ve výši 50.000,-Kč  na zřízení kanalizační přípojky k tenisové klubovně na 

sokolišti a uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace.  

Hlasování: 4 pro, 1 proti, 1 zdržel se hl., 1 omluven 

 

d) Přidělení bytu č. 12 v Pečkách,  Tř. 5. května čp. 218 p. Pavlu Haškovi, bytem 

Ratenice čp. 164. 

Hlasování: 5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen 

  

e) A doporučuje ZM ke schválení uzavření  „Smlouvy č.4121651799 o uzavření budoucí 

kupní smlouvy o převodu nemovité věci“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 

874/8, Děčín. Jedná se o prodej částí pozemků č. parc. 19/2 (cca 30 m2) a č. parc. 

359/93 (cca 20 m
2
) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice. Pozemky budou odprodány 

za cenu ve výši 500,- Kč/m
2
. Náklady spojené s převodem tzn. znalecký posudek, 

geometrický plán a správní poplatek s vkladovým řízením uhradí a zajistí strana 

budoucí kupující. Budoucí kupující rovněž zajistí sepsání kupní smlouvy. 

Hlasování: 5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen 
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f) Uzavření  „Smlouvy o zřízení VBř - služebnosti" " - č. IV-12-6000378/VB01 -  na 

pozemcích v majetku města č. parc. 21, 355 a 342/37 v obci Pečky a k.ú. Velké 

Chvalovice (ul. Ke Hřišti) - pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-

Podmokly za celkovou cenu 7.404,- Kč + DPH. Jedná se celkem o 61,7 bm x 120,- Kč. 

Hlasování: 5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen 

 

g) Zábor veřejného prostranství – dle žádosti Krajské organizace TOP 09 Středočeského 

kraje. Zábor se týká veřejného prostranství u autobusového nádraží v Pečkách v 

termínu od 1. 9. 2020 do 7. 10. 2020, za celkovou cenu 2.500,- Kč. Jedná se o 

předvolební prezentaci před krajskými volbami 2020. Úhrada za zábor bude provedena 

nejpozději do 24.8.2020.  

Hlasování: 5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen 

 

h) Zveřejnění  záměru na směnu pozemků: 

pozemek v majetku města - č. parc. 2262/8 (448 m
2
) - trvalý travní porost (k.ú. Pečky) 

bude směněn za pozemky v soukromém vlastnictví č. parc. 2176/6 (7 m
2
)- ost. plocha 

neplodná půda, č.parc. 2178/11 (400 m
2
) - vodní plocha, koryto vodního toku umělé – 

v obci a k.ú. Pečky a pozemek č. parc. 369/4 (33 m
2
) - ost. plocha, ost. komunikace – v 

obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice. Záměr bude zveřejněn za těchto podmínek: 

 směna pozemků bude uskutečněna bezúplatně   

 náklady spojené s převodem nemovitostí a sepsání smlouvy zajistí a uhradí 

město Pečky     

Hlasování: 5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen 

 

i) Ukončení „Nájemní smlouvy č. 4N07/15“ s Ing. Bartákem, Poděbrady, L. Dostálové 

773 – pronájem pozemku č. parc. 2169/1 v obci a k.ú. Pečky (pozemek u ČOV). 

Nájemní vztah bude ukončen dohodou ke dni 31. 8. 2020. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

j) Uzavření  „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 

20_SOBS01_4121672915“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV. – Podmokly, 

Teplická 874/8. Jedná se o zřízení nového odběrného místa (u vchodu na hřbitov) v 

souvislosti s výstavbou nové úpravny vody. Město Pečky uhradí provozovateli 

distribuční sítě 10.000,- Kč (nutno uhradit alespoň ½ podílu na nákladech do 15ti dnů 

po podpisu smlouvy) – jedná se o připojení přímotopného topení a akumulační ohřev 

TUV.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

k) Uzavření  „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 

20_SOBS01_4121672910“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV. – Podmokly, 

Teplická 874/8. Jedná se o zřízení nového odběrného místa (u vchodu na hřbitov) v 

souvislosti s výstavbou nové úpravny vody. Město Pečky uhradí provozovateli 
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distribuční sítě 80.000,- Kč (nutno uhradit alespoň ½ podílu na nákladech do 15ti dnů 

po podpisu smlouvy) – jedná se o připojení osvětlení, pohonů, svářečky a ost. 

spotřebičů.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

l) A trvá na svém rozhodnutí ze dne 25. 5. 2020 (čj.:PEC/1695/2020) - odprodat části 

pozemku č. parc. 535 (cca 76 m
2
) - orná půda a části pozemku č. parc. 2226/40 (cca 35 

m
2
) - orná půda v obci a k.ú. Pečky a to za cenu 975,- Kč/m

2 
a dle podmínek již 

zveřejněného záměru.  

Hlasování: 3 pro, 1 proti, 2 zdrželi se hl., 1 omluven 

 

m) Uveřejnění VZMR na služby akce: „STUDIE a PD Proluka u domu služeb a park pod 

vodojemem, Pečky“, hodnotící kriteria a složení komise.  Nabídky budou hodnoceny 

podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové 

ceny a kvality dle následujících dílčích kritérií a jejich vah:  

 Nabídková cena – váha kritéria 30% 

 Kvalita – váha kritéria 70% 

kritérium kvalita se dělí na 2 subkritéria  

a) portfolio – váha subkritériea 60% 

b) profesní přístup – váha subkritéria 40%  

Složení komise:  

členové:      náhradníci:  

1. MgA. Jan Drška     MgA. Michal Sljusar  

2. Ing. arch. Martin Špičák                            Ing. arch. Milan Brlík 

3. Ing. arch. Vojtěch Malina    Ing. arch. Kateřina Frejlachová  

Jednání komise bude přítomen Tomáš Vodička a Bc. Iveta Minaříková.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

n) Zveřejnění  záměru na prodej silničních panelů, vytěžených v lokalitě sídliště v 

Pečkách za těchto podmínek: 

 minimální cena je stanovena na 250,- 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-NEOTVÍRAT“ nejpozději do středy 5. srpna 2020 (do 12.00 hod.) 

v podatelně MěÚ Pečky nebo poštou na níže uvedenou adresu 

 upřednostněna bude nejvyšší nabídnutá cena  

Hlasování: 4 proti, 2 zdrželi se hl., 1 omluven 

Tento bod nebyl schválen                                  
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o) Uzavření dodatku ke smlouvě  o dílo uzavřené  mezi městem Pečky a firmou  DDK 

Stav s.r.o., Řídícího učitele Havla 14,  463 43 Český Dub II  na změnu  termínu  

dokončení stavební akce „Pečky - J.A.Komenského 184 - obnova fasád“.  Jedná se o 

změnu termínu z 13. 7. 2020 na 31. 7. 2020.    

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

   

p) A doporučuje ZM ke schválení OZV č. 2/2020, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství s účinností od 1.1.2021.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

q) Poskytnutí daru  na hospicovou péči pro Hospic Anežky České, 5. května 1170, 549 41 

Červený Kostelec, IČ 48623814.  

Hlasování: 6 proti, 1 omluven 

Tento bod nebyl schválen.  

 

r) Podporu zařazení lůžek Domova Clementas Mlékovice s.r.o., Mlékovice 66, 281 44 

Toušice, IČ 26321307 do sítě sociálních služeb Středočeského kraje. Důvodem je 

nedostatek míst pro občany vyžadující celodenní péči. ¨ 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

s) A jmenuje člena RM p. Jaroslava Železného koordinátorem evaluace strategického 

plánu. 

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

 

t) Připojení města Pečky k lidskoprávnímu a kulturnímu festivalu Prague Pride 2020 

vyvěšením duhové vlajky dne 5. 8. 2020.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

u) Připojení města Pečky k uctění výročí památky romského holocaustu vyvěšením 

romské vlajky dne 2. 8. 2020.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

v) Přijetí mimořádné dotace  od MPSV na odměny pro zaměstnance Pečovatelské služby 

města Pečky za období nouzového stavu z důvodu pandemie COVID-19 ve výši 

259.798,-Kč. Uvedené odměny nebudou součástí závazného ukazatele „náklady na 

platy“.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

w) Odměnu pro ředitelku Pečovatelské služby města Pečky Mgr. Petru Čermákovou – viz 

příloha.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 
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x) Výpůjčku prostoru ve Zdravotním středisku Pečky pro společnost Člověk v tísni o.p.s., 

se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2, IČ: 25755277 pro poskytování dluhového 

poradenství.  Doba výpůjčky na dobu určitou do 31.12.2020. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

 

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města   

 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


