
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 6. 10. 2014  

  

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

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

Ověřovatelé:   Ing. Karel Krištoufek, Martin Homan  

Zapsala: L. Renková  

 

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

V 16.45 hod. bylo přerušeno zasedání rady města a v jednání pokračovala valná hromada 

Pečeckých služeb s.r.o. Pečky.  

Valná hromada projednala žádost jednatelky Pečeckých služeb s.r.o. o souhlas k nákupu 

multifunkčního lokátoru (Vivax v LocPro 2, 5W set). Valná hromada schvaluje jeho nákup.  

 

Valná hromada ukládá jednatelce Pečeckých služeb s.r.o. Pečky Adrianě Borovičkové 

předložit nabídky na nákup stroje, který bude schopen provádět sekání ploch, včetně 

městského parku (pozvat přímo zástupce firmy).  Výzva by měla být odeslána alespoň pěti 

uchazečům, předloženy by měly být min. dvě nabídky. Hodnocení bude provádět min. 

tříčlenná komise.  

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Plnění rozpočtu města ke dni 31. 8. 2014.  

- Seznam dlužníků ke dni 31. 8. 2014.  

 

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na zpracovatele 

projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, prováděcí projektové dokumentace, 

včetně autorského dozoru na výstavbu vývařovny v ZŠ Pečky ve složení: Ing. Karel 

Krištoufek, Šárka Horynová, Ing. Věra Růžičková, Ing. Mgr. Luboš Zajíc. Náhradníci: 

Milan Paluska, Mgr. Bc. Lenka Krúpová, Petr Dürr, Ing. Václav Zavřel.  

 

b) Rozpočtová opatření č. 6/2014  

 

c) Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800074797“  mezi městem Pečky  

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

pozemku v majetku města č. parc. 171/1 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice 

(plynové přípojky pro nově zřízené stavební parcely, ul. Ke Dráze ve V.Ch.) za 

celkovou cenu 1.815,- Kč, včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

 

d) Zveřejnění záměru na pronájem pozemku č. parc. 1705/3    (o celkové výměře 680 m
2
)  

v obci a k.ú. Pečky za těchto podmínek: 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  

- nájemné je stanoveno na 4,-Kč/m
2
/rok (při výměře 680 m

2
 tzn. celkem 2.720,-  

Kč/rok) a bude hrazeno jednou ročně a to vždy do 31. března 

- pronajímatel zajistí sepsání smlouvy 

- nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2015 



  

e) Zveřejnění záměru na bezúplatné užívání částí pozemků č. parc. 2022/3, 2022/4  

a 2022/5 v obci a k.ú Pečky (sídliště) za těchto podmínek: 

 

- část výše uvedených pozemků se bude pronajímat bezúplatně, užívat jako  

      odstavná plocha pro osobní automobily 

- nájemní smlouva bude uzavřena dlouhodobě (10 let) 

- pronajímatel zajistí sepsání smlouvy 

 

f) Vymáhání dlužné částky prostřednictvím JUDr. Olgy Uhrové – Ž. H., Pečky, a 

zahájení řízení ve věci neoprávněného užívání objektu rodinou H., Pečky, soudní 

cestou.  

 

g) Uzavření dodatku č. 1 mezi městem Pečky a Pečeckými službami s.r.o. Pečky,  ke 

smlouvě o údržbě veřejného osvětlení č. 001/2014  

 

h) Na základě žádosti Pečovatelské služby Pečky, záměr na vybudování  Denního 

stacionáře pro seniory v DPS Pečky, Chvalovická 1042 a následné provozování 

 

i) Použití finanční částky 40.000,-Kč z investičního fondu Pečovatelské služby Pečky na 

vypracování projektové dokumentace na přestavbu části střediska pro poskytování 

sociálních služeb na Denní stacionář pro seniory v DPS Pečky.     

 

j) Přijmutí finančního daru ve výši 45.866,-Kč od společnosti  WOMEN FOR WOMEN, 

s.p.s. Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 pro Základní školu Pečky, Tř. Jana Švermy 342   

na obědové služby   

 

k) Přijmutí věcného daru pro ZŠ Pečky, Tř. Jana Švermy 342 – Dataprojektoru BenQ 

MX522P XGA/ DLP  projektor/3000 ANSI/13000:1/VGA/ HDMI v hodnotě  

7.594,-Kč tzn. 9.189,-Kč, včetně DPH od Jana Košaty – 123sklo.cz, Říčany 42    

 

l) Přijmutí věcného  daru pro ZŠ Pečky, Tř. Jana Švermy 342 – Dataprojektoru BengQ 

MX522P XGA/ DLP projektor/3000 ANSI/13000:1/VGA/ HDMI v hodnotě 7.594,-

Kč tzn. 9.189,-K, včetně DPH  od Ing. Karla Krištoufka - KKcomp, Pečky,  

Mgr. Jiřího Švejnohy – AK Švejnoha, Pečky a Karla Kozáka – jednatele Instalace 

Kozák s.r.o.,  Pečky  – darovací smlouva    

 

m) Poskytnutí účelového finančního příspěvku Kulturnímu středisku Pečky ve výši 

5.000,-Kč  pro činnost taneční skupiny DC Glow při Kulturním středisku Pečky.  

 

n) Změnu závazných ukazatelů ZŠ Pečky takto:  

- ruší se závazný ukazatel na vybavení školní tělocvičny ve výši 100.000,-Kč  

- stanovuje se závazný ukazatel na rekonstrukci a modernizaci pracovny chemie a 

fyziky min. 400.000,-Kč  

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a  BH Ing. Růžičkové předložit na příští zasedání RM 

20. 10. 2014 výsledek výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení, prováděcí projektové dokumentace, včetně autorského dozoru 

na výstavbu vývařovny v ZŠ Pečky.  

2. Vedoucí ekonomicko-správního odboru M. Bahníkové zahrnout do rozpočtu města na 

rok 2015 předpokládané náklady na realizaci oplocení sportovního areálu v městském 

parku ze strany od žel. trati.  



  

3. Odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi do 

příštího zasedání RM 20. 10. 2014 předložit předběžné návrhy smluv mezi městem 

Pečky a Pečeckými službami s.r.o. pro rok 2015 

4. Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi předložit RM své 

odborné stanovisko k žádosti firmy  Nykos a.s. Ždánice. 

5. Starostovi opětovně pozvat na příští zasedání RM vedoucího oddělení Policie ČR 

Pečky npor. Bc. Jaroslava Raka  

 


