
  

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 29. 4. 2013 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

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

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

Ověřovatelé:   p. Martin Homan, Ing. Karel Krištoufek 

Zapsala:  Bc. E.Strnadová 

 

 

1. Zahájení: 

 

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

 

 

2. Rada bere na vědomí: 

 

  Vyjádření Územního odboru Kolín, DI Kolín k návrhu místní úpravy dopravního 

značení v k.ú. Pečky před Základní školou Pečky, 

 Informaci starosty o podané žalobě na Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod 

sídlištěm 9, Praha 8 a Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 

  Informaci místostarosty Ing. Karla Krištoufka o výsledcích jednání s majitelem 

provozovatele kabelové televize v Pečkách Ing. Ervinem Wacníkem a výkonným 

ředitelem firmy LICA s.r.o. Tomášem Klímou o provozních a jiných problémech 

s kabelovou televizí v Pečkách,   

 

3. Rada města schvaluje:  

     

a) Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 004/2013 o nakládání s komunálním odpadem 

na správním území města Pečky mezi městem Pečky a Pečeckými službami, s.r.o., Tř. 

Jana Švermy 49, Pečky. Zmocňuje starostu města k uzavření uvedeného Dodatku č. 1. 

 

b) Uzavření Dodatku č. 1 ke SOD uzavřené dne 7.11.2012 mezi městem Pečky a firmou 

MATEX HK s.r.o. na stavební práce oprava chodníku Masarykovo nám. a Tř. 

5.května 1. etapa projektu – „Pečky 2013 – chodíme, netrpíme“. Zmocňuje starostu 

města k uzavření uvedeného Dodatku č. 1.  

 

c) Na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky „Rekonstrukce 

elektroinstalace ZŠ Pečky – 1. etapa“ 

- Vyloučení uchazeče Karla Vaníčka, Radim 20 z důvodu nedoložení oceněného 

položkového výkazu výměr v požadovaném formátu 

- Uzavření SOD s vítězným uchazečem Františkem Dvořáčkem, Tř. 5. května 245, 

pečky na stavební práce „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Pečky – 1. etapa“. 

Zmocňuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy po uplynutí lhůt daných 

zákonem o zadávání veřejných zakázek.  

 

d) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - č. IV-12-6009659/VB001 na 

pozemcích v majetku města č. parc. 411/7, 496, 497/2, 498/3 a 498/4 v obci a k.ú. 

Pečky (ul. V Kaštánkách-TESCO) - pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4. 

Zmocňuje starostu města k uzavření uvedené smlouvy.   

 



  

e) Zveřejnění záměru na prodej nově zaměřeného pozemku č. parc. 1449/234 (19 m2) 

v obci a k.ú. Pečky dle žádosti manželů M. a V. Kratochvílových, bytem Pečky, ul. 

K.H. Máchy 1001 a to za podmínek: 

- jedná se o pozemek, na kterém se nachází chodník a oplocení 

- cena pozemku byla stanovena na 300,- Kč/m
2
 

- prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy a zaregistrování smlouvy u K.Ú. v 

Kolíně  

- kupující zajistí vypracování GP a uhradí poplatek spojený s převodem 

nemovitosti u  K.Ú. v Kolíně 

 

f) Provedení sanace  zdiva Městské knihovny Pečky, v přízemí firmou Ing. Dušan 

Müller, Brázdimská 1576,  Brandýs nad Labem, metodou aplikace hydroizolace 

infuzní clonou - injektáže DRYZONE s jednovrstvou sanační omítkou.   

 

g) Snížení ceny pronájmu Parkhaly ZŠ a MŠ Vrbová Lhota. 

Tento bod nebyl schválen RM trvá na ceně 300,-Kč/hod.  

 

h) Zrušení Dodatku č. 1 ke smlouvě schválené v RM dne 20. 7. 2009 ve věci údržby 

parku Za sadem, Pečky. 

 

i) Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 20. 7. 2009 ve věci údržby parku Za sadem, 

Pečky. Zmocňuje starostu města k uzavření uvedeného Dodatku č. 2. 

 

j) Vydání potvrzení řediteli Základní školy, Tř. Jana Švermy 342, Pečky p. Ing. Mgr. 

Luboši Zajícovi s tím, že od 1. 8. 2013 je v pracovním poměru ředitele ZŠ na dobu 

určitou 6 let. 

 

k) A vydává souhlas Základní škole Pečky, Tř. Jana Švermy 342 s vyřazením telefonní 

ústředny ATEUS 206-420X. 

 

l) Na základě žádosti ředitelky Městské knihovny Sv. Čecha v Pečkách uzavření provozu 

knihovny v měsíci červenci 2013. Důvodem je revize knihovního fondu a oprava 

/sanace/ zdiva uvnitř budovy.     

  

m) Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40.000,-Kč na zajištění činnosti 

vyplývající ze smlouvy v roce 2013 mezi městem Pečky a Občanským sdružením 

Prostor, Kutnohorská 17, Kolín 4. Zmocňuje starostu města k uzavření uvedené 

smlouvy. 

 

n) Umístění technologie přístupového bodu na budovu Základní školy Pečky, Tř. Jana 

Švermy 342, Pečky. 

 

o) Na základě doporučení bytové komise ze dne 8. 4. 2013 přidělení bytu č. 5 v čp. 176 

Velké Chvalovice paní J. F., bytem Sokoleč. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 5. 

2013. 

 

p) Uzavření smlouvy o uspořádání kulturního programu pro veřejnost mezi městem 

Pečky a agenturou Media Marketing Services a.s., Praha 2, Koperníkova 794 při 

zajištění kulturní akce „Jede, jede mašinka aneb dětská pouť v Pečkách“. Zmocňuje 

starostu města k uzavření uvedené smlouvy. 

 

 

 



  

 

5. Rada ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zveřejnit záměr na na prodej nově 

zaměřeného pozemku č. parc. 1449/234 (19 m2) v obci a k.ú. Pečky dle žádosti 

manželů M. a V. Kratochvílových, bytem Pečky, ul. K.H. Máchy 1001 a to za 

podmínek výše uvedených. 

2. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi připravit podklady pro podání a získání nabídek na 

opravu části komunikace v ulici Chaloupeckého, Pečky a to od Tř. 5. května směrem 

k čp. 1067 a  část ulice K.H.Máchy /zadní část/. 

3. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi zajistit demontáž všech reklamních předmětů, 

které poškozují majetek města /stromy, lampy, zábradlí atd./.  

4. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové  předložení minimálně tří nabídek 

na stavební akci - zhotovení dělící zdi mezi čp. 1059 a čp. 218 v souladu s Pravidly o 

zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona. 

5. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi  předložení minimálně tří nabídek na stavební akci  

-  veřejné osvětlení 3 + 1 Ke Hřišti Velké Chvalovice v souladu s Pravidly o zadávání 

veřejných zakázek mimo režim zákona.  

6. Tajemníkovi MěÚ Pečky předložit náplň pracovní činnosti ředitelky příspěvkové 

organizace Městské knihovny Sv. Čecha Pečky /jednotný přehled kulturních a 

sportovních akcí ve městě/. 

7. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové požádat zbývající obeslané firmy 

SONING Praha, a.s., NOVA LIGHTING, s.r.o. Praha o zaslání cenové nabídky na 

stejný druh scénického osvětlení sálu ZUŠ Pečky. 

 


