
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 22. 9. 2014  

 

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

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

Omluven:         

Ověřovatelé:   Milan Paluska, Ing. Petr Zedník 

Zapsala:  Bc.Eva Strnadová 

 

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

 

V 15.40 hodin se na zasedání RM dostavila Mgr.Bc.Lenka Krúpová 

V 16.15 hodin se na zasedání RM dostavil Ing. Karel Krištoufek 

 

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Cenové nabídky na opravu stavebních částí kašny na Masarykově náměstí s tím, že 

náklady na výše uvedenou opravu budou zahrnuty do rozpočtu města 2015,  

- Výsledek výběrového řízení MŠ Mašinky Pečky na pořízení herního prvku  

„Formanský vůz“, 

 

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Uzavření SOD na výměnu vchodových dveří KS Pečky, Tř. J.Švermy 255 mezi 

městem Pečky a firmou Josef Tichý – Petiss, Politických vězňů 36, 28002 Kolín. 

Pověřuje starostu města uzavřením uvedené smlouvy.  

 

b) Uzavření kupní smlouvy na dodání vyprošťovacího hydraulického zařízení pro JPO II. 

Pečky mezi městem Pečky a firmou NORDSTAHL, spol. s r.o., Slapská 1/2115, Praha 

10. Pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.  

 

c)  Revokaci usnesení Rady města ze dne 25.8. 2014, bod 4 / l ve věci uzavření dodatku 

č. 1 k SOD  " Rekonstrukce elektroinstalace Kulturního střediska - etapa 1"  se 

zhotovitelem ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o  Moravská 398, 569 92 Bystré. 

 

d) Uzavření dodatku č. 1 ke SOD " Rekonstrukce elektroinstalace Kulturního střediska - 

etapa 1"  se zhotovitelem ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o  Moravská 398, 569 92 Bystré,  

e) Rada města schvaluje zveřejnění záměru na bezúplatný převod pozemků č. parc. 52  

    (5 m
2
), č. parc. 55 (13 m

2
), č. parc. 57 (22 m

2
) a č. parc. 58  (3 m

2
) v obci a k.ú. 

Pečky  

    za těchto podmínek:  

 nepřístupné pozemky budou bezúplatně převedeny vlastníkům sousedních  

nemovitostí 

  převádějící zajistí sepsání smluv o bezúplatném převodu nemovitostí 

 poplatek spojený s převodem nemovitostí uhradí  převádějící 

 



  

f) Ukončení nájemní smlouvy na pozemek č. parc. 1705/3 v k.ú. Pečky se Základní 

školou Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 540 zastoupenou ředitelkou Mgr. J. Heroldovou.  

Nájemní smlouva bude ukončena ke dni 31.12. 2014 - dle nájemní smlouvy činí 

výpovědní lhůta 3 měsíce. 

 

g) Uzavření dohody o ukončení Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení mezi městem Pečky a společností ASEKOL a.s., se sídlem 

Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00. Sběr  PC bude nadále probíhat 

na separačním dvoře jako sběr elektrozařízení.  

 

h) Sdělení, že záměr firmy Nykos.a.s., není v souladu s platným územním plánem města 

Pečky. Vyjádření, které žadateli zaslal stavební úřad dopisem ze dne 15.9.2014 zcela 

vystihuje tuto záležitost. Regulativy územního plánu neumožňují uskutečnit  v areálu 

bývalé firmy Tona a.s.  záměr firmy Nykos a.s. spočívající v podnikatelské činnosti 

s hygienicky závadnými materiály.  V opačném případě by došlo k neúměrnému   

a nezdůvodnitelnému zásahu do obytné zóny    

 

i) Na základě dodatečně předloženého vyúčtování Oddílem vodní turistiky Pečky 

finanční částku ve výši 10.000,-Kč /akce „Mašinka 2014“/. Výše uvedený příspěvek 

bude poskytnut z položky rozpočtu – Příspěvky sportovním oddílům.  

 

j) Odpisový plán MŠ Mašinka Pečky na herní prvek „Cesta odvahy“ a herní prvek 

„Pyramida Cheops“ – doba odpisování 10 let. 

 

k) Změnu závazných ukazatelů MŠ Mašinka Pečky takto:  

 příspěvek na provoz 1.750.000,-Kč 

 navýšení příspěvku do investičního fondu o 70.000,-Kč 

 

l) Čerpání investičního fondu MŠ Mašinka Pečky ve výši 70.577,-Kč na pořízení 

herního prvku „Formanský vůz – specifické pružinové houpadlo pro více dětí“  

 

m) Změnu platového výměru ředitelky Kulturního střediska Pečky s účinností od 1. 9. 

2014.  Důvodem změny je postup do 12 platového stupně. 

 

5.  Rada  ukládá:  

 

1. Vedoucí ekonomicko-správního odboru M.Bahníkové připravit rozpočtové opatření  

č. 6/2014 z důvodu krytí nákladů na stavební akci „Kulturní středisko, osazení 

vchodových dveří“. 

2. Vedoucímu stavebního odboru Ing. Zavřelovi provést místní šetření v ulici 

Hellichova, Pečky na nedodržování stanovených podmínek p. Richardem Vavřichem, 

majitelem opravny „U Čerta“, které mu byly výzvou dány dne 7. 5. 2014, čj. 

1441/2014 stavebním úřadem.  

3. Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zajistit do příští RM, tj. 

6. 10. 2014 předložit předpokládané náklady na realizaci oplocení sportovního areálu 

v městském parku ze strany od žel. trati stejným druhem oplocení, jako je u 

víceúčelového sportovního areálu. 

4. Starostovi města pozvat p. Mgr. Žertovou, vedoucí lékárny Pečky na zasedání RM 

dne 6. 10. 2014 v 15.00 hodin.  

 

 


