
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 6. 1. 2014 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

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

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

Ověřovatelé:   Martin  Homan, Šárka  Horynová 

Zapsala:  L. Renková  

 

 

1. Zahájení: 

 

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

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Informaci starosty o otevření obálek a posuzování uchazečů veřejné zakázky „Za 

Pečky zelenější“  

- Informaci o plnění dohody o spolupráci mezi městem Pečky a firmou EKO-KOM, a.s. 

Praha, při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě na tříděný odpad. 

- Návrh Ing. Wacníka na rekosntrukci technologických částí kabelové televize 

- Informaci Mgr. Ivany Zíchové o ukončení činnosti Senior klubu PS- aktivizace klientů 

pečovatelské služby  

- Informaci ředitelky Mateřské školy Pečky o změně provozní doby od 1. 2. 2014  

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Termíny zahájení a zakončení svozu Bioodpadu. Zahájení svozu 31. 3. 2014, ukončení 

svozu 1. 12. 2014 a to vždy v pravidelných týdenních intervalech a pověřuje odbor ŽP 

toto projednat s Obecním úřadem Radim a Pečeckými službami s.r.o.  

 

b) Zahájení v rámci přenesené působnosti řízení o vydání opatření obecné povahy o stavební 

uzávěře formou veřejné vyhlášky. 

 

c) Přidělení bytu č. 2 ve Velkých Chvalovicích č.p. 176 p. Ing. J. D., bytem Sokoleč 

 

d) Termíny zasedání RM a ZM v roce 2014. Tyto termíny budou rozeslány vedoucím odboru 

při MěÚ Pečky, ředitelům příspěvkových organizací a zastupitelům města.  

 

e) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč  na činnost sdružení rodičů a přátel ZŠ 

Pečky, o.s. v roce 2014. Příspěvek muže být použit na realizaci projektu „Tvorba 

sportovně-relaxačního centra na školní zahradě ZŠ Pečky“ 

 

f) A doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o dodávce vody č. 01/2014 mezi Obcí 

Radim a Městem Pečky. Smlouva o vlastním nákupu vody bude uzavřena 

mezi  Pečeckými  službami s.r.o.   a Obecním úřadem  Radim.  

 

g) Vyřazení movitých věcí z majetku Základní školy Pečky  k 31.12.2013 na základě 

odborného posudku firmy KKcomp Pečky – videorekordér Panasonic V 23 MC, inv. č. B 

60/7-384, videokamera Panasonic NV RX 50, inv. č. 018/022.  

 



  

h) Uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a firmou Kenast s.r.o. na pronájem plnobarevného 

multifunkčního zařízení TASKalfa 2551ci včetně servisu a dodávky papíru dle cenové 

nabídky a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy.  

    

i) Vyhlášení I. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z FRB na rok 2014 v souladu 

s Pravidly pro hospodaření s účelovým peněžním fondem „Fond rozvoje bydlení“ na 

území města Pečky. V tomto výběrové řízení bude na půjčky použita max. částka 

500.000,-Kč. Přijímání žádostí proběhne od 1. 2. 2014 do 28. 2. 2014 na MěÚ Pečky – 

podatelna. Komise žádosti zpracuje a poté je předloží ke schválení ZM a vyrozumí 

žadatele o výsledku.   

 

5. Rada ukládá:  

 

1. Pověřuje místostarostu Ing. Krištoufka na základě nabídky Kabelové televize CZ s.r.o. 

Česká Třebová připravit podklady na jednání s jednatelem společnosti  Ing. Ervinem 

Wacníkem ve věci jeho zaslané žádosti.  

2. Šárce Horynové projednat s ředitelkou Pečovatelské služby Pečky aktivaci činnosti 

Senior klubu PS.   

 


