
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 14.4.2014  

  

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

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

Ověřovatelé:   Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Zedník,   

Zapsala:  Bc.Eva Strnadová 

 

Informace Ing. Krištoufka  a M. Palusky o doplnění bodů do programu RM: 

1. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o likvidaci odpadu 

2. Aktualizace digitálního povodňového plánu pro město Pečky 

 

1. Zahájení: 

 

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

zápis z minulých jednání ke schválení.  

 

V 16.30 hodin bylo přerušeno jednání RM a zahájeno jednání valné hromady společnosti 

Pečecké služby. 

 

Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky schvaluje: 

 

 Roční účetní závěrku za rok 2013. Zároveň schvaluje rozdělení zlepšeného HV za rok 

2013 v celkové výši 574.513,84,-Kč následně: 

- Příděl do soc. fondu společnosti v částce 150.000,-Kč 

- Povinný příděl do rezervního fondu spol. v částce 28.726,-Kč 

- Zbývající část HV ve výši 395.787,84,-Kč bude převedena na účet č. 

429 – nerozdělený zisk minulých let 

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

Ing. Petr Zedník, Mgr. Bc. Lenka Krúpová 

 Odměnu jednatelce Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky  

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

Ing. Petr Zedník, Mgr. Bc. Lenka Krúpová 

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

- Informaci starosty o čištění části koryta Výrovky mezi ratenským mostem a obcí 

Dobřichov oddílem vodní turistiky Pečky,  

- Informaci ředitelky MŠ Mašinka Pečky o provozu mateřské školy v době letních 

prázdnin a úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2014-2015,  

- Informaci místostarosty ve věci digitálního povodňového plánu městyse Plaňany 

s poukazem na urychlené řešení aktualizace digitálního povodňového plánu města 

Pečky. Starosta města předložil harmonogram postupu prací na řešení výše uvedeného 

povodňového plánu. 

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací městem Pečky sestavené 

k 31.12.2013 a rozdělení  zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových 

organizací do rezervního fondu:  

Základní škola Pečky :          rezervní fond    7.805,62  Kč 

Městká knihovna Pečky :      rezervní fond  26.741,69  Kč 



  

Pečovatel. služba m.Pečky:   rezervní fond  99.860,86  Kč 

Kulturní stř. m.Pečky:           rezervní fond  94.353,43  Kč    

 

b) Vyřazení uvedeného nepotřebného DHM likvidací: 

 2  interní  kiosky Flamengo ( inv.č. 022-50/46 a 022-5/47) - zůstatková účetní 

cena  k 31.12.2013 : 41 500,- Kč/ ks, způsob pořízení darem, používáno 7 let 

   

c) Uzavření  „Smlouvy o zřízení věcného břemene“  s firmou  RWE GasNet, s.r.o se 

sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940 týkající se pozemku v majetku města  

č. parc. č. parc. 238 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice (přípojka pro čp. 90, ul. 

Lipová ve V.Ch.- paní Stanislava Herian-nová plyn. přípojka).  

Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy. 

 

d) Zveřejnění  záměru  na pronájem části pozemku (chodníku)  č. parc. 1011/3 (cca 

do 20 m
2
) před domem čp. 89 v obci a k.ú. Pečky za těchto podmínek: 

 pozemek se pronajímá za účelem nabídky zboží z obchodu  před domem  čp. 

89,  ul. J.A. Komenského, Pečky.  

 nájemní smlouva bude uzavřena od 1.5. 2014 na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou  3 měsíce 

 pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

 výše nájemného je stanovena na 200,- Kč/měsíc 

              

e) Změnu nájemní smlouvy nebytového prostoru v čp. 148, Tř. 5. Května, Pečky  

uzavřené  mezi městem Pečky a Českou spořitelnou, a.s.,  Budějovická 1912/64b, 

Praha 4 z původní doby nájmu 1 rok  na dobu 5 let. Podmínkou je vložená 

investice České spořitelny do uvedeného nebytového prostoru na základě  

předložené projektové dokumentace.  

 

f) Uzavření smlouvy č. OS201420000458 a Dodatku č. 1 k této smlouvě o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů, mezi firmou EKO-KOM, a.s., IČO: 

25134701, DIČ: CZ25134701, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a městem 

Pečky, včetně přílohy č. 1 Pověření (zmocnění) firmy Pečecké služby, s.r.o., IČO: 

26143551, DIČ: CZ26143551, Tř. Jana Švermy 49, 289 11 Pečky k plnění 

závazků obce vyplývajících z této uzavřené smlouvy ve znění Dodatku č. 1 (dále 

jen "Smlouva"). Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy. 

 

g) Finanční příspěvek ve výši 6.000,-Kč na školní výlet pro dětí Základní školy 

Pečky, Tř. Jana Švermy 540, Pečky. 

 

h) Finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč na činnost Klubu filatelistů Pečky v roce 

2014.  

 

i) Odměny ředitelům příspěvkových organizací města Pečky. 

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi odstranit nepovolenou reklamu Reality … ze 

zábradlí v k.ú. Pečky /Tř. J. Švermy a ulice Hálkova/. 

2. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi předložit na příští zasedání RM, tj. 28.4.2014 

veškerou korespondenci mezi stavebním odborem a p. Ivanem Tomáškem ve věci 

záboru chodníku.  

 

 

 


