
  

 

 

  Čj.:   2107/2013    

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 16.9.2013 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

Přítomni:  Milan Urban, Ing. Ing. Karel Krištoufek, Martin Homan,  

Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník, Mgr. Lenka Krúpová 

Omluven:  Milan Paluska 

Ověřovatelé:   p. Martin Homan, p. Mgr. Lenka Krúpová  

Zapsala:  Bc. Eva Strnadová 

 

Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan Urban.  

 

 

Na základě požadavku jednatelky společnosti Pečecké služby, s.r.o. Pečky bylo v  16.00 

hodin přerušeno jednání RM a zahájeno jednání Valné hromady společnosti Pečecké 

služby, s.r.o. Pečky: 

 

Valná hromada schvaluje: 

Vypsání veřejné zakázky, řízení zjednodušené podlimitní dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek č. 137/2006 Sb., a ve znění pozdějších předpisů na výběrové řízení dodávky 

investiční akce s názvem „Snížení prašnosti ve městě Pečky“. 

Dále schvaluje text výzvy a textovou část zadávací dokumentace /viz příloha/ 

a) Hodnotícím kriteriem nejnižší nabídková cena bez DPH -100% 

b) Členy hodnotící komise:  

- Adriána Borovičková - jednatelka společnosti 

- Milan Paluska – místostarosta 

- Petr Dürr -  investiční technik  

- Martin Homan – člen RM 

- Ing. Jiří Malina – jednatel společnosti TS města Poděbrady 

c) Náhradníky hodnotící komise: 

- Pavel Sedláček – technik PS spol. s r.o. 

- Ing. Karel Krištoufek – místostarosta 

- Ing. Věra Růžičková – vedoucí odboru BH 

- Ing. Petr Zedník – člen RM 

- Ing. Miroslav Kruliš – ředitel TS Český Brod 

d) Seznam obeslaných firem: 

- KOBIT s.r.o., Rozvojová 269, Praha 6, 16500 

- HANES s.r.o., Strojírenská 259, Praha 5-Zličín 15521 

- Farid Comercia s.r.o., Hradištská 167, Kněžmost 29402 

- SOME s.r.o., Jarošovská 1267/II., Jindřichův Hradec 37701 

- A-TEC s.r.o., Příborská 2320, Frýdek Místek 73801 

-  

Valná hromada ukládá: 

- jednatelce Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky zajistit údržbu chodníku  v městském 

lesoparku v celé šíři 

- zprovoznit nefunkční veřejné osvětlení v lokalitě – spodní část ulice Palackého 

- zajistit pravidelné dodržování úklidu na dětských hřištích  

 



  

Pro: Milan Urban, Ing. Karel Krištoufek, Šárka   Horynová,   Ing. Petr Zedník, Mgr. 

Lenka Krúpová, Martin Homan      

 

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

- Žádost ZUŠ Pečky na poskytnutí příspěvku – dofinancování ozvučení sálu s tím, že 

RM trvá na svém původním rozhodnutí: osvětlení sálu bude hradit Město Pečky, 

ozvučení sálu bude hrazeno z prostředků ZUŠ Pečky,  

- Žádost ZUŠ Pečky na poskytnutí příspěvku na koncert profesionálních hudebníků, 

který se bude konat v březnu 2014 s tím, že uvedená žádost bude zahrnuta do 

příspěvku ZUŠ na rok 2014,  

- Nabídku Státního statku Čáslav zastoupený správcem konkurzní podstaty JUDr. 

Hanou Záveskou, Mladá Boleslav na odkoupení pozemků  č. parc. 173/4 (511 m
2
), 

173/5(813 m
2
), 269/2 (74 m

2
), 342/43(498 m

2
), 342/44 (1266 m

2
), 412/5 (7 m

2
) a 

412/6 (97 m
2
) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice. Celková kupní cena by měla 

předběžně činit cca 172.460,- Kč.  

- Žádost Jiřího VániNet, V.B.Třebízského 292, Pečky ve věci instalace síťové 

infrastruktury datových kabelů mezi budovami na sídlišti v Pečkách s tím, že konečné 

rozhodnutí bude učiněno až po projednání v daných samosprávách bytových domů,  

 

4.Rada města schvaluje:   

   

a) Poskytnutí příspěvku Oddílu vodní turistiky Pečky na vodáckou sportovní akci 

„Vavřinecký potok 2013“ na základě žádosti ze dne 11.9.2013. 

 

b) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř a souhlas se zřízením stavby" 

s firmou RWE GasNet, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940 týkající se 

pozemku v majetku města č. parc. 238 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice - (plyn. 

přípojka pro čp. 90 - pí. Herian). Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy. 

  

c) Uzavření nájemní smlouvy s panem Martinem Procházkou, bytem Pečky, tř. 5. května 

195 na část pozemku č. parc. 1587/3 v obci a k.ú. Pečky (o výměře cca 28 m
2
). 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 17. 9. 2013. Pověřuje starostu 

města k podpisu uvedené smlouvy.  

 

d) Vybudování sádrokartonové příčky v bytě č. 2, čp. 431 Tř. 5. května, Pečky na 

náklady nájemce MVDr. Milana Holého a za předpokladu, že před zahájením prací 

bude odboru správy majetku města a BH předložen nákres plánované situace. 

 

e) Uzavření „Dodatku č. 3“ k nájemní smlouvě čj.: 2608/2000 mezi Městem Pečky a 

Základní školou Pečky, příspěvková organizace se sídlem Tř. Jana Švermy 540, 28911 

Pečky – pronájem budovy čp. 540. Pověřuje starostu města k podpisu uvedené 

smlouvy. 

 

f) Uzavření „Dodatku č. 2“ k nájemní smlouvě čj.: 2683/2011 mezi Městem Pečky a 

Základní školou Pečky, příspěvková organizace se sídlem Tř. Jana Švermy 540, 28911 

Pečky – pronájem pozemku  č.parc. 1705/3. Pověřuje starostu města k podpisu 

uvedené smlouvy. 

 

g) Uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" č. IV-

12-6016538/02 týkající se pozemků v majetku města č. parc. 2265/153, 2264/34, 



  

2264/1 v obci a k.ú. Pečky - pro fy. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Jedná se cca 24 bm. 

Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy. 

 

h) Uzavření SOD na stavební práce akce: „Oprava hřbitovní zdi“ mezi Městem Pečky a  

firmou Daniel Šperk, ČSLA 756/3, 29001 Poděbrady. Pověřuje starostu města 

k podpisu uvedené smlouvy. 

 

i) Uzavření „Dodatku č. 1“ ke SOD pod čj. 1830/2013 na stavební akci: „Vodovodní 

přivaděcí řad Radim-Pečky“ mezi Městem Pečky a společností TELSIG – servis, spol. 

s r.o, se sídlem Motel U Jezera, 28151 Velký Osek. Pověřuje starostu města k podpisu 

uvedeného dodatku. 

 

j) Zhotovení kanalizační přípojky k RD Tř. 5. května, č.p.215 na hlavní řad 

provedením výkopových prací na pozemku č.par. 1171/5 a 1172 v k.ú. Pečky. 

Výkopové práce se povolují za těchto podmínek: 

- veškeré náklady s provedením přípojky a uvedení povrchů do původního 

stavu nese stavebník 

- před započetím veškerých prací bude provedeno vytyčení všech inž. sítí 

a budou dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí 

- během výstavby stavebník zajistí dopravní značení, umožní částečnou 

plynulost dopravy během výstavby a stavbu zajistí v souladu s BOZP 

- po uvedení povrchů do původního stavu bude zodpovídat stavebník za 

jejich rovinnost po dobu 3 let od vydání kolaudačního souhlasu ve věci 

stavby přípojky 

- uzavření smlouvy o zřízení VBř., 

 

k) Poskytnutí finančního příspěvku ZUŠ Pečky na konání kulturní akce „Posvícenské 

hudební odpoledne“, které se bude konat 28. 9. 2013. 

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Vedoucí ek. správního odboru M. Bahníkové zahrnout do připravovaného rozpočtu 

roku 2014 nákup pozemků č. parc. 173/4 (511 m
2
), 173/5(813 m

2
), 269/2 (74 m

2
), 

342/43(498 m
2
), 342/44 (1266 m

2
), 412/5 (7 m

2
) a 412/6 (97 m

2
) v obci Pečky a k.ú. 

Velké Chvalovice.   

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové předložit ze strany prodávajícího 

znalecký posudek na pozemky č. parc. 173/4 (511 m
2
), 173/5(813 m

2
), 269/2 (74 m

2
), 

342/43(498 m
2
), 342/44 (1266 m

2
), 412/5 (7 m

2
) a 412/6 (97 m

2
) v obci Pečky a k.ú. 

Velké Chvalovice. 

3. Ředitelce KS ve spolupráci s MAS Podlipansko a SRPŠ při ZŠ Pečky zajistit 

rozsvícení vánočního stromu při zahájení adventu 1. 12. 2013 na Masarykově náměstí. 

 

 


