
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 8. 12. 2014 od 15.00 hod.  

  

 

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

Horynová, Ing. Petr Zedník, Ing. arch. Pavel Švanda, M. Sc. 

Ověřovatelé:   Ing. Karel Krištoufek, Ing. arch. Pavel Švanda, M. Sc. 

Zapsala:  L. Renková  

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

V 18.30 hod. bylo přerušeno jednání rady města a v jednání dále pokračovala Valná hromady 

Pečeckých služeb s.r.o..  

Valná hromada schvaluje jednatelce Pečeckých služeb s.r.o. pololetní mimořádnou odměnu za 

letní sezonu (duben – říjen 2014) ve výši 12.000,-Kč  

 

Příští zasedání RM bude zahájeno ve 14.30 hodin ve Vzdělávacím centru Pečecka čp. 141, Tř. 

Jana Švermy. 

 

 

3. Rada bere na vědomí: 

- Nabídky na zpracování internetových stránek města s tím, že rozhodnutí na 

zpracovatele webových stránek bude projednáváno na dalším zasedání RM, 

- Plnění rozpočtu města ke dni 30. 11. 2014,  

- Informaci tajemníka městského úřadu o jeho odstoupení z funkce a odchodu do 

důchodu k 30. 6. 2015, 

- Vyjádření tajemníka TJ Spartak Pečky a předsedy oddílu volejbalu pana Ing. Pešla 

k záměru dokončení oplocení sportovního areálu – bude projednáno na společné 

schůzce starosty,  předsedy sportovní komise a pana Ing.Pešla, 

- Termíny zasedání rady města a zastupitelstva města pro rok 2015,   

- Informaci jednatelky Pečeckých služeb s.r.o. Pečky o návrhu ceny za vyprazdňování 

popelnicových nádob a ukládání směsného komunálního odpadu na skládku pro 

podnikatelské subjekty na rok 2015, 

 

4. Rada města schvaluje:   
a) A jmenuje konečné obsazení jednotlivých komisí:  

 

Komise bytová 

Předseda:  

 Horynová Šárka  

Zapisovatel: 

 Pečenková Dana  

Členové: Olga Janoušková, Ing. Věra Růžičková, Luděk Vinohradník, Jaroslav 

Semerád, Mgr. Petra Šetková    odp. starosta 

 

Komise stavební 

Předseda:  

 Ing. arch. Švanda Pavel, M. Sc. 

Zapisovatel: 

 Ing. Zindrová Jana  



  

Členové: Ing. Václav Zavřel, Ing. Libor Strnad, Miroslav Merhaut, Petr Dürr, Hana 

Pokorná 

 

Komise pro sport a tělovýchovu   
Předseda: 

 Ing. Zedník Petr  

Zapisovatel: 

 Vaněčková Zuzana  

Členové: Zdeněk Fejfar, Jiří Katrnoška, Zdeněk Buřič, Eva. Jíchová, Ing. Jaroslav 

Pešl, Martin Homan,  Ing. Václav Polák,  

 

 

Komise kulturní 

Jmenování se uskuteční na dalším zasedání RM 

 

b) Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a  firmou Jiří Kapr, Vrbová Lhota 120, 289 11 

Pečky, k provedení odborného prořezání a tvarování stromů v Pečkách a Velkých 

Chvalovicích, prováděných v roce 2014 a 2015  a pověřuje starostu k uzavření této 

smlouvy.  

 

c) A doporučuje ZM ke schválení rozsah pravomocí k provádění rozpočtových opatření  

radě města takto:  

ZM Pečky do konce funkčního období rady svěřuje  v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů RM 

Pečky pravomoc k provádění  rozpočtových opatření  v  následujícím rozsahu:   

 do 100 000,- Kč včetně  

    (změna jednotlivých řádků schváleného rozpočtu nepřekročí 100 000,- Kč za rok)    

     při přesunech rozpočtových prostředků :  

   a) mezi  výdaji - nezmění se objem výdajů schváleného  rozpočtu  

   b) mezi  příjmy - nezmění se objem příjmů schváleného  rozpočtu   

 

d) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 7/2014  

 

e) Ceny vodného a stočného pro první čtvrtletí 2015 jako v roce 2014 s tím, že nová cena 

vodného a stočného bude stanovena od 1. 4. 2015 na základě skutečných nákladů za 

rok 2014.   

 

f) Stanovení  nájemného pro rok 2015 za vodohospodářský majetek  (ČOV + kanalizační 

sítě) uvedený ve smlouvě o nájmu mezi Městem Pečky a Pečeckými službami s.r.o. 

Pečky ze dne 15.12.2010 takto:   

roční nájemné pro rok 2015 činí   686.110,- Kč   +  DPH  

 

g) Zveřejnění záměru na odprodej použitých silničních panelů za  cenu  min. 260,- Kč/m
2
 

( bez DPH) 

 

h)  Zajištění  návrhů  a cenových nabídek na zhotovení akustických úprav učebny č. 12 

v Základní umělecké škole v Pečkách. 

 

i)  Zajištění  návrhů  a cenových nabídek na zhotovení  ozdobného oplocení před 

budovou  ZUŠ Pečky  

Tento bod nebyl schválen 

 

j) Uzavření  „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi městem Pečky a firmou   RWE 

GasNet, s.r.o se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940, která se  týká pozemku v 



  

majetku města č. parc. 831/2 v obci a k.ú. Pečky (nová plynová přípojka pro  čp. 1192, 

ul. Žerotínova-MVDr. Petr Šimůnek) za celkovou cenu 874,- Kč včetně DPH (bude 

uhrazeno při podpisu smlouvy) a pověřuje pana starostu k podpisu této smlouvy. 

 

k) Cenový návrh na odkoupení č. parc. 1468/21 o výměře 10018m
2
 v obci a k.ú. Pečky 

od firmy  Proxima Partner s.r.o. se sídlem v Praze 9 za cenu 20,-Kč/m
2
. Při celkové 

výměře pozemku by kupní cena činila 200.360,-Kč  

 

l) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci komunikace ul. V Horkách 

- 2. etapa“ mezi městem Pečky a firmou MATEX HK s.r.o., jako přílohou tohoto 

dodatku bude souhlasné stanovisko projektanta a TDI. Pověřuje starostu města 

uzavřením tohoto dodatku až po schválení rozpočtových opatření č.7/2014   ZM.    

 

m) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Pečky a firmou Dopravní 

stavby Bohemia a.s. Zásmuky   na „Opravu komunikací ul. Chaloupeckého a 

Nymburská“, jako přílohou tohoto dodatku bude souhlasné stanovisko projektanta a 

TDI. Pověřuje starostu města uzavřením tohoto dodatku až po schválení rozpočtového 

opatření č. 7/2014 ZM. 

 

n) A doporučuje ZM ke schválení místní  poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015 

dle OZV č. 3/2012,   tzn.  500,- Kč/osoba.  

 

o) Program a termín veřejného zasedání ZM dne 17.12.2014  v KS Pečky od 17.30 hodin.  

 

p) A uděluje souhlas s vyřazením počítačové soustavy, inventární číslo 021/022 na 

základě žádosti Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy 342.  

 

q) Poskytnutí finančního příspěvku sportovnímu oddílu Basketbal Pečky ve výši  

10.000,-Kč na krytí nákladů spojených s mezinárodním turnajem mládeže v dánském 

městě Lemvigu od 26. 12. 2014 – 31. 12. 2014.  

 

 

5.  Rada ukládá:  

 

1. Členům RM připravit návrhy na jmenování předsedy a členů kulturní komise.  

2. Starostovi města zahájit přípravy na vypsání výběrového řízení na tajemníka MěÚ 

s předpokládaným termínem nástupu 1. 7. 2015. 

3. Odboru  výstavby,  životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi najít řešení ohledně 

snížení  rychlosti v nově zrekonstruované ulice V Horkách.  

4. Tajemníkovi MěÚ předložit do příštího zasedání RM vyjádření odboru výstavby, 

z jakého důvodu nebyla vyčerpána finanční částka na vánoční výzdobu města.  

5. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové předložení cenových nabídek a 

návrhů na zhotovení akustických úprav učebny č. 12 v Základní umělecké škole 

v Pečkách. 

6. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zajištění dlouhodobé studie na 

rekonstrukci Kulturního střediska v Pečkách.  

7. Tajemníkovi MěÚ zajistit, aby návrh usnesení jednotlivých úředníků připravujících 

body na zasedání RM obsahoval jasnou, stručnou důvodovou zprávu se všemi 

potřebnými údaji tak, aby v tomto návrhu bylo vše, jednoznačně vystiženo.  

8. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové doložit k jednotlivým dodatkům 

SOD na rekonstrukci komunikací souhlasné stanovisko projektanta a TDI.  

9. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zveřejnění záměru na odprodej 

použitých silničních panelů za  cenu  min. 260,- Kč/m
2
 ( bez DPH). 


