
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 21. 10. 2013 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

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

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

Ověřovatelé:   Ing. Karel Krištoufek, Šárka Horynová 

Zapsala:  Bc. Eva Strnadová  

 

Zahájení: 

 

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

 

V 15.15 hodin bylo přerušeno jednání RM a bylo zahájeno zasedání Valné hromady 

Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky ve věci  výsledku výběrového řízení nákupu zametacího vozu. 

Hlavním kriteriem výběrového řízení byla výše cenové nabídky. Nejvhodnější nabídku 

předložila firma Farid Comercia Kněžmost.  

 

Valná hromada schvaluje: a pověřuje jednatelku společnosti Pečecké služby, s.r.o. Pečky 

Adriánu Borovičkovou po uplynutí odvolací lhůty dle zákona o zadávání veřejných zakázek 

k uzavření smlouvy na nákup zametacího vozu se společností Farid Comercia s.r.o., 

Hradišťská 167, 29402 Kněžmost za cenu 2.472.000,-Kč bez DPH. Výsledek výběrového 

řízení je nezbytné zveřejnit na Centrálním věstníku veřejných zakázek.   

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Předložené návrhy investic pro rok 2014 s tím, že budou doplněny o další plánované 

stavební akce a dle možností zahrnuty do návrhu rozpočtu města pro rok 2014, 

- Plnění rozpočtu za období leden – září 2013,  

- Žádost AFK Pečky ve věci zařazení projektu „Automatická závlaha fotbalového hřiště 

v Pečkách“ do investičních akcí města na rok 2014 s tím, že RM doporučuje výše 

uvedenou akci zařadit do návrhu rozpočtu roku 2014, 

- Informaci starosty o nabídce Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, 

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Uzavření SOD mezi Městem Pečky a firmou Oknoplastik s.r.o., Bořivojova 878/35, 

13000 Praha 3 / za podmínky prověření zvukové propustnosti oken / na stavební akci: 

Výměna oken v budově ZŠ Švermova 540“. Pověřuje starostu města k uzavření SOD. 

 

b) Rozpočtová opatření č. 9/2013 

   

c)  A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 10/2013. 

 

d) Uzavření Mandátní smlouvy na zpracování výběrového řízení podlimitní veřejné 

zakázky akce: „Za Pečky zelenější“ s firmou Valldemossa trade s.r.o. Praha 6 Dejvice.   

Pověřuje starostu města k uzavření mandátní smlouvy.   

 

e) Uzavření SOD na výměnu ohřívače TUV v kotelně Zdravotního střediska s firmou  

Holešovsky Petr, Kostelní Lhota. Pověřuje starostu města k uzavření SOD. 

 



  

f) Uzavření SOD na zhotovení plynového topení v bytě č. 1/139 v Pečkách s firmou  

Rely-SH s.r.o.  Pečky.   Pověřuje starostu města k uzavření SOD. 

  

g) Uzavření Mandátní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci ROP Střední Čechy, 

výzva č. 74-regionální dopravní infrastruktura stavební akce: „Rekonstrukce 

komunikace Tř. 5. Května v Pečkách“ firmou Grant Elite s.r.o., Pod Altánem 9, 100 

00 Praha 10.  Pověřuje starostu města k uzavření mandátní smlouvy.   

 

h) Uzavření Dodatku č.1 ke SOD stavební akce „Oprava krytu komunikace 

Dobřichovská“ a tím navýšení ceny díla mezi Městem Pečky a společností  SILMEX 

s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice. Pověřuje starostu města k uzavření 

dodatku č.1 ke SOD. 

 

i) Uzavření Dodatku č. 2 mezi Městem Pečky a společností HALKO s.r.o., Nová Ves, 

Václavské nám. 28 na akci „Oprava krytu komunikace ul. Prokopa Holého“  

o navýšení konečné ceny díla. Pověřuje starostu města k uzavření dodatku č.2 ke 

SOD. 

 

j) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemků  č. parc. 173/4 (511 m2), 

173/5(813 m2), 269/2 (74 m2), 342/43(498 m2), 342/44 (1266 m2), 412/5 (7 m2) a 

412/6 (97 m2) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice od Státního statku Čáslav - 

zastoupený správcem konkurzní podstaty JUDr. Hanou Záveskou, Mladá Boleslav. 

Pozemky budou odkoupeny za výsledný odhad tržní hodnoty nemovitostí. Kupní 

smlouva bude uzavřena po schválení rozpočtu města na rok 2014. 

 

k) Uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a firmou Jiří Kapr, Vrbová Lhota 120, 28911 

Pečky na výsadbu stromů a založením trávníku v ulici Tř. Jana Švermy - rekonstrukce 

chodníku. Pověřuje starostu města k uzavření SOD. 

 

l) Poskytnutí věcného plnění ve výši 3.000,-Kč pro taneční klub DC GLOW Pečky pro 

nadcházející sezónu 2013/2014. 

 

m) Program a termín veřejného zasedání ZM dne 30. 10. 2013 v 17.30 hodin v Obřadní 

síni MěÚ Pečky. 

 

n) Navýšení příspěvku studentům Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha na pořádání 

výstavy „Vize pro Pečky“ ve výši 5.000,-Kč – veřejná prezentace projektů v září 2013 

v Kulturním středisku Pečky. Výše uvedené předměty jsou majetkem města.  

 

o) Termín konání městského plesu dne 1. 2. 2014 /sobota/. 

 

p) Podání přihlášky, včetně vyplnění dotazníku pro uchazeče I. fáze výběrového řízení 

Agentury pro sociální začleňování prostřednictvím MAS Podlipansko. 

 

5.  Rada  ukládá:  

 

1. Vedení města, předsedovi  finančního výboru, vedoucí ek.odboru připravit návrh 

rozpočtu pro rok 2014 s předpokládanými stavebními akcemi. 

2. Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové připravit cenové nabídky 

na zpracování PD pro ulice:  Chelčického, části ulice A.Jiráska,  části ulice 

Hellichova, stará část ulice Nymburská. Rekonstrukce těchto ulic bude dle možností 

zahrnuta do rozpočtu roku 2014.  



  

3. Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zadat výměnu ventilů 

ústředního topení za termostatické hlavice v budově Městského úřadu Pečky.  

4. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi najít vhodné řešení, které by předcházelo 

případnému zranění v podchodu Tř. 5. května /problém s neukázněnými cyklisty/.  

 


