
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 8. 9. 2014 od 15.00 hod.  

  

 

Přítomni:  Milan Urban, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Šárka Horynová,   

Ing. Petr Zedník, Mgr. Bc. Lenka Krúpová 

Omluven:        Martin Homan  

Ověřovatelé:   Šárka Horynová, Mgr. Bc. Lenka Krúpová  

Zapsala:  L. Renková    

 

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Nabídky na zpracování „Pasportu místních komunikací a místního značení“ s tím, že 

vlastní realizace bude zahrnuta do návrhu rozpočtu pro rok 2015 

- Plnění rozpočtu města ke dni 31. 7. 2014  

- Zápis z bytové komise ze dne 27. 8. 2014  

 

4. Rada města schvaluje:   
 

 

a) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 5/2014   

 

b) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí půjček z FRB II. kolo 2014. Navýšení 

objemu prostředků o 28.000,-Kč na poskytnutí půjček z FRB, které je zahrnuto do 

rozpočtového opatření č. 5/2014.   

 

c) Poskytnutí příspěvku na činnost Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů 

pro rok 2014 ve výši  3 000,- Kč. 

 

d) Poskytnutí finančního příspěvku Oddílu vodní turistiky Pečky na vodáckou sportovní 

akci "Vavřinecký potok 2014" ve výši  5 000,- Kč. 

 

e) Poskytnutí finančního příspěvku Oddílu vodní turistiky k úhradě nákladů spojených 

při pořádání kulturní akce Mašinka 2014 ve výši 5.000,-Kč. Výše uvedený příspěvek 

bude poskytnut z položky příspěvky sportovním oddílům.  

 

f) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku č. parc. 19 v obci a k.ú. Pečky 

(cca do 20 m
2
 - chodník) - před nově otevřeným obchodem květin "Lucie" v čp. 24, 

Masarykovo nám. v Pečkách s panem Milošem Čápem - zahradnictví, Sokoleč 289. 

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 9. 2014 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 

měsíce. Úhrada nájemného bude prováděna v pravidelných měsíčních splátkách.  

 

g) Uzavření dodatku č. 1 na stavební práce akce „Zateplení budovy C MŠ Mašinka 

Pečky“ mezi městem Pečky a firmou Daniel Šperk Poděbrady, ČSLA 756/3, 

Poděbrady. Konečná cena SOD včetně dodatku se snižuje o 3.546,77Kč bez DPH. 

Celková cena SOD + dodatek č. 1 je 1.236.093,17Kč bez DPH, tzn. 1.495.672,74Kč 

včetně DPH. Pověřuje starostu uzavřením výše uvedeného dodatku.  



  

h) Uzavření SOD na stavební práce „Rekonstrukce hřbitovní zdi Pečky“ mezi městem 

Pečky a stavební firmou Daniel Šperk, Stavitelství Poděbrady, ČSLA 756/3, 

Poděbrady ve výši 397.778,01Kč bez DPH tzn.  481.311,40Kč. Pověřuje starostu 

uzavřením výše uvedené smlouvy.  

 

i) Uzavření SOD na stavební akci „Rekonstrukce ulic Hellichova a Jiráskova“ mezi 

městem Pečky a stavební firmou STRABAG a.s., Praha 5 – Smíchov ve výši 

1.539.175,75Kč bez DPH tzn. 1.862.403,-Kč. Pověřuje starostu uzavřením výše 

uvedené smlouvy.   

 

j) Zrušení veřejné zakázky na stavební akci „Rekonstrukce vnitřní stěny Parkhaly“ na 

základě obdržení pouze jedné nabídky.  

 

k) Na základě doporučení bytové komise přidělení bytu v Pečkách, Tř. 5. května  čp. 218 

p. V. V.,  Pečky,  byt č. 18  

p. M. J., Pečky, byt č. 35  

 

l) Zveřejnění výzvy na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele Hydraulického 

vyprošťovacího zařízení pro JSDH Pečky – JPO-2. Jako hodnotící kriterium stanovuje 

nejnižší nabídkovou cenu bez DPH a stanovuje komisi pro posouzení nabídek ve 

složení: Milan Paluska, Petr Dürr, Ing. Jakub Douděra. Náhradníci: Ing. Karel 

Krištoufek, Jiří Volek, Ing. Václav Zavřel.   

Oslovené firmy:    

 JaGa ,s.r.o. Na Hlavní 166, 180 00 Praha 8 

 Nordstahl, spol.s.r.o., Slapská 1/2115, Praha 10 

 Fire & Safety Systems spol.s.r.o.Zahradní 356, 250 73 Přezletice.  

  

m) Program a termín veřejného zasedání ZM dne 17. 9. 2014 od 17.30 hod. v Kulturním 

středisku Pečky  

 

n) Poskytnutí finančního příspěvku p. Jiřímu Katrnoškovi, bytem Pečky, Svobody 977 na 

konání podzimního běhu 28. 10. 2014 ve výši 1.000,-Kč.  

 

o) Poskytnutí finančního příspěvku obci Dobřichov na zajištění akce „Cesta za 

pohádkou“ ve výši 2.000,-Kč. 

Návrh nebyl schválen  
 

p) Pravidla pro poskytování finančního příspěvku ZŠ Pečky ze „studijního fondu“ a 

uvolnění částky ve výši 35.000,-Kč na rok 2014 do tohoto „studijního fondu“ ZŠ 

Pečky, vyplývajícího ze schváleného komunitního plánování sociálních služeb.    

 

q) Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona číslo 250/2000 Sb., přijmutí věcného daru 

v hodnotě 5.000,-Kč pro ZŠ Pečky, Tř. Jana Švermy 342. 

 

5. Rada ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové  pokračovat  v jednání s A11 a 

připravit cenové návrhy na úpravu PD pro stavební povolení, prováděcí PD, 

autorského dozoru, inženýrské činnosti a technického dozoru na stavební akci 

výstavba vývařovny při ZŠ Pečky.  

2. Odboru výstavby, zemědělství a životního prostředí Ing. Zavřelovi zajistit zabudování 

uzamykatelných sloupků u sportovní haly a k podchodu pod železniční tratí u 

„Benešáku“ a předání klíčů odpovědným osobám.   



  

3. Ředitelce příspěvkové organizace Městská knihovna Pečky V. Krulišové aktivně 

vyžadovat od všech organizací podklady pro zveřejňování kulturních a sportovních 

akcí v Pečeckých novinách.  


