
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 12. 5. 2014 od 15.00 hod.  

  

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

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

Ověřovatelé:   Martin Homan, Mgr.Bc.Lenka Krúpová 

Zapsala: Bc.Eva Strnadová  

 

1. Zahájení: 

 

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

 

V 15.00 hodin bylo zahájeno zasedání Valné hromady Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky ve věci 

čtvrté změny Zakladatelské listiny o založení společnosti s r.o. Pečecké služby ve smyslu  

§ 12, odst. 1 Zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a smlouvy  

o výkonu jednatele Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky za účasti notářky JUDr. Vančurové, 

Nymburk a jednatelky společnosti Adriány Borovičkové. 

 

Valná hromada schvaluje: 

 

1. Změnu Zakladatelské listiny Pečecké služby, s.r.o. Pečky 

 

2. Smlouvu o výkonu funkce uzavíranou s jednatelkou společnosti p. Adriánou 

Borovičkovou 

 

3. Odvolání členů Dozorčí rady společnosti Pečecké služby s.r.o. Pečky  

 

4. Jediný společník vykonávající práva valné hromady rozhoduje o odměňování 

jednatelky společnosti p. Adriány Borovičkové 

 

Valná hromada ukládá: 

1. Jednateli společnosti podat návrh na povolení změn zápisu společnosti 

v obchodním rejstříku ve lhůtě bez zbytečného odkladu 

 

Valná hromada byla ukončena v 15.45 hodin a poté pokračovalo zasedání Rady města Pečky.  

 

2. Rada bere na vědomí: 

 

- RM se seznámila s podklady pro schvalování účetní závěrky města Pečky sestavené 

k 31. 12. 2013.  Podklady dále předává k vyjádření Finančnímu výboru města a poté 

ke schválení Zastupitelstvu města Pečky, 

-  Seznám dlužníků bytových a nebytových prostor k 5. 5. 2014,  

 

3. Rada města schvaluje:   
 

a) A doporučuje ZM ke schválení celoroční hospodaření města Pečky za rok 2013 bez 

výhrad. Závěrečný účet za rok 2013 byl zpracován v rozsahu stanoveném Zákonem č. 

250/2000 Sb.,  v platném znění.  

 

b)  Provedení chybějících vjezdů v ulici Dobřichovská v Pečkách a uzavření SOD mezi 

městem Pečky a společností SILMEX s.r.o, Klejnarská 92, Kolín IV. a pověřuje 

starostu města k podpis uvedené smlouvy. 



  

 

c) A doporučuje ZM ke schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

projektu Zahrada živá - Pečky č. S/0064/RRSC/2010 ze dne 25.10.2010. 

 

d)  A  doporučuje ZM ke schválení odkoupení nově zaměřeného pozemku  č. parc. 364/11 

v obci a k.ú. Radim u Kolína  o celkové výměře 38 m2 a zřízení VBř - práva chůze a 

jízdy na částech pozemků č. parc. 364/2 a 368  v obci a k.ú. Radim u Kolína - od       

p. L. S., bytem Radim - (akce "vodovodní přivaděč"). Pozemek 364/11 Poplatky 

spojené s převodem nemovitosti a vypracování GP uhradí město. 

 

e) Zmenšení nebytových prostor k podnikání v Domě služeb, čp. 184, Komenského na 

základě žádosti.  

 

f) Na základě doporučení bytové komise ze dne 16.4.2014 přidělení bytu č. 19 v čp. 218 

Tř. 5. května M. Z., Chotutice.  

 

g) A doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku č. parc. 337/2 (163 m2)  v obci Pečky  

a k.ú. Velké Chvalovice - p. J. M., bytem Velké Chvalovice 

a p. Miloslavě Cézové, bytem Poříčany 400. Pozemek bude odprodán za cenu 

stanovenou soudním znalcem. Kupující dále uhradí poplatek spojený s převodem u K. 

Ú. v Kolíně. 

 

h) Na základě doporučení hodnotící komise vyloučení společnosti 3xN spol. s r.o., 

Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary z dalšího hodnocení nabídky z důvodu nedodání 

požadovaných materiálů dle zadávací dokumentace stavební akce – výměna oken 

v čp. 218, Tř. 5.května. 

 

i) Uzavření SOD mezi městem Pečky a společností PKS okna a.s., Brněnská 126/38, 591 

39 Žďár nad Sázavou na výměnu oken v čp. 218 Tř. 5.května, budova bývalého DPS a 

pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy. 

 

j) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou  Petiss, Josef Tichý, Tř. 5.května 172, 

Pečky na  výměnu oken v budově Pečeckých služeb čp. 49. Pověřuje starostu města 

k podpisu uvedené smlouvy.  

 

k) Uzavření smlouvy smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Pečky 

s společnností ČEZ Distribuce a.s. a smlouvu o právu provést stavbu č. (IV-12-

6017195/01) v ulici Letohradská, p.č. 408 k.ú. Pečky. Pověřuje starostu města 

k podpisu uvedené smlouvy.  

 

l) Provedení odstranění pařezů v místním parku v počtu 154 ks pevných a 13 ks 

ztrouchnivělých firmou Jiří Kapr, Vrbová Lhota  

 

m) Poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,-Kč Klubu pro obnovu Kolínské řepařské 

drážky se sídlem, Kunětická 373, Kolín IV. na podporu projektu Obnova historické 

Kolínské řepařské drážky. 

 

 

5. Rada ukládá:  

 

1. Vedoucí ek.správního odboru M. Bahníkové ve spolupráci s vedoucí odboru BH  

Ing. Růžičkovou připravit dle NOZ rozbor a návrh nových nájemních smluv 

s podmínkou stanovení vratné kauce ve výši dvouměsíčního nájemného na pronájem 

bytů.   



  

2. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi předložit cenové nabídky min. 3 firem na 

zhotovení pasportizace dopravního značení a pozemních komunikací – specifikace 

jasného zadání, výkres ve formátu DGN pro Microstation a tabulka ve formátu XLS, 

firmám poskytnout podklady, které již stavební odbor má k dispozici.  

3. Vedoucí odboru BH Ing. Růžičkové zajistit výměnu klíčů, včetně vložek k zámkům 

ke všem dveřím kabin a branek oplocení venkovního sportovního areálu, nainstalování 

výměnu kování na brankách plotu, vytvořit jmenný seznam všech majitelů klíčů. 

V den výměny předat klíče zástupcům ZŠ Pečky.   


