
  

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 18. 3. 2013 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

 

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

Ing. Petr Zedník, Šárka Horynová  

Nepřítomni:    Mgr. Lenka Krúpová 

Ověřovatelé:   Milan Paluska, Martin Homan  

Zapsala:  L. Renková   

 

 

1. Zahájení: 

 

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

 

 

2. Rada bere na vědomí: 

 

 Žádost p. J. K., bytem Pečky v Horkách 732 ve věci povolování způsobu prodeje na 

území města Pečky – tržní řád  

 Žádost p. V. L., bytem Pečky čp. 30 ve věci prodeje nemovitosti čp. 30, Masarykovo 

nám., Pečky      

 Zápis z jednání stavební komise ze dne 5. 3. 2013  

 Výsledky poptávkových řízení v Základní škole Pečky  

 Nabídku Města Kostelce nad Černými lesy ve věci spolupráce Městské policie 

Kostelec nad Černými lesy s Městem Pečky 

 Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti Pečecké služby, s.r.o. Pečky dne 12. 2. 

2013  

3. Rada města schvaluje:  

     

a) Poskytnutí finančního příspěvku Sdružení železničních modelářů Pečky pro rok 2013 

ve výši 5.000,-Kč.         

 

b) Poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu včelařů, ZO Pečky na léčení včelstev 

v roce 2013 ve výši 3.000,-Kč.      

 

c) Poskytnutí finančního příspěvku na činnost terénní služby rané péče EDA, o.p.s. Praha 

2, Trojická 2/389 v roce 2013 ve výši 3.500,-Kč.      

 

d) Poskytnutí finančního příspěvku na provoz domova se zvl. režimem v Kouřimi G-

HELP o.p.s., Komenského 209 ve výši 3.000,-Kč.       

 

e) Uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“  č. IE-

12-6004808/01 s firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, týkající se části 

pozemku č. parc. 700/1 v obci a k.ú. Pečky (jedná se o cca 45 bm) a pověřuje starostu 

k podpisu této smlouvy.   

 

f) Odkoupení  nemovitosti v Pečkách  čp. 30, Masarykovo nám., Pečky. 

Návrh nebyl schválen  

 

g) Uzavření  



  

 dodatku č. 2 k nájemní smlouvě čj.: 2608/2000 uzavřené mezi Městem Pečky a 

Základní školou Pečky, Švermova 540 – pronájem budovy čp. 540 a  

 dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  čj.: 2683/2011 uzavřené  mezi Městem Pečky  

a   Základní školou Pečky, Švermova 540 – pronájem pozemku č. parc. 1705/3  

a pověřuje starostu k uzavření uvedených dodatků.         

Důvodem uzavření výše uvedených dodatků je změna jména statutárního zástupce 

nájemce. 

 

h) Uzavření podnájemní smlouvy Pečky, Komenského čp. 184 - nájemce Daniel 

Hendrich, podnájemce Jitka Hendrichová.     

 

i) Zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky a prokázání kvalifikace – 

veřejná zakázka malého rozsah: „Doplnění rozvodů veřejného osvětlení v Pečkách – 

lokalita Na Varhánkách“.         

 

j) Složení členů komise hodnotící nabídky ke stavební  akci“ „Doplnění rozvodů VO 

„Na Varhánkách“: Milan Paluska, Milan Merhaut, Petr Dürr, Ing. Jakub Douděra, 

Jana Zindrová. Náhradníci: Ing. Karel Krištoufek, Ing. Libor Strnad. Ing. Růžičková, 

Ing. Václav Zavřel, Hana Pokorná,         

 

k) Oslovit níže uvedené firmy k podání cenové nabídky na akci „Doplnění rozvodů 

veřejného osvětlení v Pečkách – lokalita „Na Varhánkách“. 

Karel Vaníček, Plaňanská 200, 281 03 Radim 

František Dvořáček, tř. 5. května 245, 289 11 Pečky 

AZ ELEKTROSTAV a.s., Bobnická 2020/8, 288 01 Nymburk 

MADĚRA a ŠÍPEK, s.r.o. Elektro Oáza, Kluk 116, 290 01 Poděbrady 

RAISA s.r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín 

MATEX HK, s.r.o. Kladská 181, 500 03 Hradec Králové     

 

 

5.  Rada  ukládá:  

 

1. Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi oslovit majitele 

pozemků, jejichž přípojka ke kanalizačnímu řadu není zajištěna poklopem s tím, aby 

byla urychleně odstraněna výše uvedená závada.     

2. Odboru výstavby životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi ve spolupráci 

s vedoucí ekonomicko-správního odboru M. Bahníkovou připravit návrh nařízení 

obce, jež bude stanovovat povolené způsoby prodeje na území města Pečky – tržní 

řád.  

3. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové připravit kvalifikovaný návrh na 

dostačující odvětrání prostor v Kulturním středisku Pečky (hygienické, protipožární 

podmínky) a dále nechat zpracovat cenový návrh na výměnu vchodových dveří, 

balkonových dveří, včetně oken a rekonstrukce balkonu.   

4. Odboru výstavby zemědělství, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi  

zveřejnění  výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky a prokázání kvalifikace – 

veřejná zakázka malého rozsahu:  „Doplnění rozvodů veřejného osvětlení v Pečkách – 

lokalita „Na Varhánkách“.         

5. Vedení města svolat společnou schůzku vedení Města Pečky a Kostelcem nad 

Černými lesy ve věci možné spolupráce s MP.  

 

 

 


