
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 28. 4. 2014  

  

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

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

Ověřovatelé:   Milan Paluska, Šárka Horynová  

Zapsala:  L. Renková  

 

1. Zahájení: 

 

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

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Informaci místostarosty ohledně přijetí dětí do MŠ Pečky. 

- Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2014  

- Hospodaření příspěvkových organizací města za první čtvrtletí 2014.   

- Zápis z jednání bytové komise ze dne 16. 4. 2014 (do příští rady prověřit zájem 

občanů z Peček + zahrnout do nájemní smlouvy předplacení nájemného na 3 měsíce u 

nově uzavřených nájemních smluv od 1. 5. 2014 (mimo čp. 1042 Pečky a čp. 176 

Velké Chvalovice).  

- Žádost I. Hubáčka bytem Pečky, ohledně instalace aktualizace map Peček ve vitrínách 

u autobusového nádraží a Tř. Jama Švermy s tím, že město v současné době 

nepovažuje   aktualizaci map a  jejich výměnu za nutnou vzhledem k údajům na nich 

uvedených.  

- Žádost obyvatel ulice V Kaštánkách a Letohradská Pečky ve věci řešení dopravní 

situace v této lokalitě s tím, že připomínky od občanů byly dle možnosti a dle dohody 

s projektantem a s vedoucím odboru dopravy při MěÚ v Kolíně zahrnuty do projektu. 

Četnost dopravní průjezdnosti odpovídá charakteru nově rekonstruované komunikace.  

- Informaci starosty o poskytnutí dotace z  Programu prevence kriminality 2014 

ministerstva vnitra ve výši 300.000,-Kč na realizaci investiční akce Pečky – Světlo 

bezpečí – osvětlení cyklostezky Pečky-Velké Chvalovice.  Přijetí poskytnuté dotace 

bude projednáváno v příslušných orgánech samosprávy města po vydání Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality MV. 

- Zápis z jednání Dozorčí rady Pečeckých služeb, s.r.o.   

- Výroční zprávu sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Pečky   

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Ukončení nájemního vztahu s paní Ž. H., Pečky, bez poskytnutí náhradního bydlení 

z důvodu neplacení nájemného. 

 

b) Uzavření  nájemní smlouvy na pronájem části pozemku   č. parc. 1011/3 v obci a k.ú. 

Pečky s panem Tran Van Tanhem, bytem Velké Chvalovice 9. Nájemní smlouva bude 

uzavřena od 1. 5. 2014 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Úhrada 

nájemného bude prováděna v pravidelných měsíčních splátkách (zahrnout do 

smlouvy, že v době konání akcí města musí chodník zůstat volný, bez zboží).   

 

c) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou MATEX HK, s.r.o. Kladská  181, Hradec 

Králové na stavební práce akce: Oprava chodníku ul. Ke Hřišti, Velké Chvalovice     

za cenu 1.086.501,- Kč  bez DPH, 1.314.666,-Kč  vč. 21% DPH a pověřuje starostu 

k uzavření této smlouvy.  



  

d) A vyjadřuje souhlas a podporu  otevřenému dopisu k ministrovi  školství, mládeže a 

tělovýchovy ve věci zachování činnosti základních praktických škol.  

 

e) A potvrzuje p. Mgr. Miroslavu Zumrovou, bytem Za Drahou 431, Cerhenice, 

v souladu s § 166 odst. 3 zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve platném znění, ve funkci ředitelky 

MŠ Mašinka Pečky s platností od  1. srpna 2014 na dobu určitou po dobu 6 let.  

 

f) Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40.000,-Kč mezi městem Pečky a 

společností Prostor plus o.p.s. se sídlem Na Pustině 1068, Kolín II. Předmětem této 

smlouvy je zajištění realizace terénních programů na rok 2014 pro město Pečky -

 poskytovat kvalitní služby v oblasti sociální prevence, poradenských služeb pro osoby 

návykově závislé  a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy  

 

5. Rada ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH  investičnímu technikovi Petru Dürrovi  připravit 

projektovou dokumentaci na úpravu chodníků rohů ul. Hálkovy a Letohradské u čp. 

406.  

2. Odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy  Ing. Zavřelovi  řešit 

svízelnou  situaci v Hellichově ulici před autoservisem (zaparkovaná auta).  

3. Starostovi pozvat vedoucího OO PČR  Pečky npor. Bc. J. Raka na zasedání RM 26. 5. 

2014. 

4. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zahájit veškeré přípravné práce 

na realizaci investiční akce Pečky – Světlo bezpečí – osvětlení cyklostezky Pečky-

Velké Chvalovice.  

 


