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Čj.:  PEC/2779/2020 

Zápis    

z jednání Rady města Peček konané dne 17. 8. 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:  

 

-  Plnění úkolů  

 

Rada města schvaluje:    

 

a) A doporučuje ZM ke schválení  směnu pozemků – s Ing. Jiřím Zajícem, Radim 426 - 

pozemky č. parc. 369/4 (33 m
2
)-k.ú. V.Ch.-ost. plocha, ost. komunikace, č. parc. 2176/6 (7 

m
2
)-neplodná půda, ost. plocha a č. parc. 2178/11 (400 m

2
)-koryto vodního toku umělé – v 

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

k.ú. Pečky. Směna pozemků bude bezúplatná. Náklady spojené s převodem a sepsání 

smlouvy zajistí město. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

b) A doporučuje ZM schválit revokaci Usnesení č. 3/2020, čl. III. bod i) – z důvodu 

nezveřejnění záměru. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

c) Zplnomocňuje advokátku JUDr. Evu Ptáčkovou, se sídlem v Praze 2, Trojická 437/20 

jednat s panem Petrem Kvapilem, bytem Poděbrady, Dr. Horákové 47 o odkoupení 

pozemku č. parc. 1843/2 (45 m
2
) v obci a k.ú. Pečky – lokalita „Bačov“. Pozemek bude 

odkoupen po vymazání exekucí a následně bude uzavřena „Smlouva o smlouvě budoucí 

kupní“, která bude před podpisem předložena ke schválení do ZM. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

d) Vyklizení objektu čp. 166, ul. Pečecká ve Velkých Chvalovicích.    

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

e) Zveřejnění  záměru na prodej nemovitosti čp. 88 na pozemku č. parc. 1855 (346 m
2
) v 

obci a k.ú. Pečky – ul. Bačovská.  

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

Tento bod nebyl schválen.                                              
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f) Uveřejnění veřejné zakázky na stavební práce akce: „Dokončení opravy venkovního 

školního hřiště v parku“, hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena a členy hodnotící 

komise.  

Členové komise:     Náhradníci:  

Jiří Katrnoška – člen RM    Tomáš Vodička – člen RM  

Mgr. Pavel Kupr – učitel ZŠ   Mgr. Ing. Luboš Zajíc – ředitel ZŠ Pečky  

Ing. Pavel Krejčí – prac. odboru BH  Ing. Věra Růžičková – vedoucí odboru BH  

Předpokládané náklady  cca 800.000,-Kč bez  DPH.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

g) Podání žádosti o dotaci na akci „Vybudování místa aktivního odpočinku v areálu parku 

Pečky“ (workoutová a parkourová sestava dle projektu obnovy umělého hřiště z 

podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj 117D8220 – Podpora obcí s 3 001 – 10 000 

obyvateli, DT 117D8220H – Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku. 

Realizace bude předložena ZM ke schválení.    

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

h) Uzavření Dodatku č. 1 k SOD  mezi městem Pečky a firmou Halko stavební společnost 

s.r.o., Václavská 28,  Nová Ves I  na stavební práce akce: „Rekonstrukce komunikace M. 

Alše a části K.H. Máchy“.  Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení zeleně-

osetí trávou do 30. 9. 2020 a rozdíl více a méně prací, kde je úspora 58.742,35Kč bez DPH 

tzn.  71.078,24Kč vč. 21% DPH  - viz příloha.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

i) Zrušení pracovní pozice „asistent prevence kriminality“ z důvodu organizační změny k 31. 

10. 2020. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

j) Užití znaku města Pečky na akci „Sportovní den mládeže s TAJV v Pečkách“ dne 9. 9. 

2020. 

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

k) Zrušení pracovní pozice „uklízečka“ v budově MěÚ k 31. 10. 2020. Od 1.11. bude úklid 

zajišťován dodavatelsky.   

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

l) Poskytnutí dotace ve výši 4.500,-Kč z  rozpočtu města Pečky Terapeutickému centru 

Modré dveře, z.ú. Náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, IČ 22768602 a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

m) A dává souhlas jako zřizovatel Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy 342 s přijetím 

účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN o.p.s., v rámci projektu 

obědy pro děti. Jedná se o dar ve výši celkem 98.000,- Kč pro 22 žáků ve školním roce 
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2020/2021 a to v období od 2. 9. 2020 do 30. 6. 2021. Dar bude společností WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s. poskytnut ve dvou etapách:  

I. část pro rok 2020 ve výši 42.560,-Kč bude zaslána po podpisu 1. darovací 

smlouvy (na školní rok 2020/2021 pro období do 31. 12. 2020) 

II. část pro rok 2021 ve výši 55.440,-Kč bude zaslána po podpisu 2. darovací 

smlouvy (na školní rok 2020/2021 od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021)   

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

n) Vybudování pietního památníku účastníkovi odboje Š. Hovorkovi  a pověřuje Tomáše 

Vodičku, aby o celkové vizualizaci památníku jednal s p. Janem Karbusem.  

Hlasování: 6 pro, 1 omluven 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města  

Bc. Iveta Minaříková – 1. místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2. místostarostka města  


