
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 2. 2. 2015  

  

 

Přítomni:  Milan Urban, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Šárka Horynová,  Ing. Petr 

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

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

 

Zapsala:  Bc. Eva Strnadová 

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

 

Starosta a členové RM předkládají doplňující body do programu: 

 Zveřejnění výzev OPŽP – prioritní osa č. 3 realizace úspor energie budov 

 Zápis stavební komise ze dne 19. 1. 2015 

 Řešení datové sítě kamerového systému 

 Přehled závazků a pohledávek za město Pečky, příspěvkové organizace města, 

Pečecké služby, s.r.o. Pečky po lhůtě splatnosti delší než 90 dnů 

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Stanovisko odboru výstavby, že stávající nevyhovující vánoční osvětlení - motivy 

vločka a hvězda velké - celkem 5 ks a 1 hvězda - špice na vánoční strom byly předány 

odborné firmě k repasi LED denními bílými. Cena repase jednovho vánočního motivu 

je podle cennové nabídky z listopadu 2014 cca 2.500,- Kč bez DPH.  Repase 5 + 1 

vánočních motivů velkých bude stát cca 16.000,- Kč s DPH. 

- Odpověď firmy Proxima Partner s.r.o., Praha na nabídku města Pečky ve věci 

odkoupení pozemku č. parc. 1468/21 v k.ú. Pečky, lokalita „Kandie“ s tím, že město 

Pečky v současné době nemá pro tento pozemek využití, tzn., nemá zájem o 

odkoupení výše uvedeného pozemku za předloženou cenovou nabídku a ani nevlastní 

adekvátní pozemek k případné výměně, 

- Podrobné projednání dopisu paní K. Š., bytem Pečky, s tím, že obsah tohoto dopisu se 

stanoviskem RM bude předložen na nejbližším zasedání ZM dne 11. 3. 2015, 

- Přehled pohledávek na dluhu nájmu bytových a nebytových prostor ke dni 31. 12. 

2014, 

- Informaci MAS Podlipansko o.p.s. ve věci Strategie pro nové programovací období 

2014 – 2020 s názvem Společně 2014 +, 

- Informaci starosty ve věci zveřejněných výzev MŽP ČR k podávání žádostí o 

poskytnutí podpory v rámci OPŽP, 

- Zápis z jednání stavební komise dne 19. 1. 2015, 

- Informace místostarosty o přípravách kulturního programu na dětský den „Jede, jede 

mašinka“,  

- Návrh smluv mezi městem Pečky a společností Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 

4808, Chomutov na výrobu a provoz internetových stránek města Pečky - budou 

projednány na příštím zasedání rady města dne 16. 2. 2015. 

- Výsledek výběrového řízení na demolici domu čp. 306, ul. Barákova dle předložených 

cenových nabídek. Uzavření SOD bude projednáno na příštím zasedání rady města 

dne 16. 2. 2015 po předložení odhadu finančních nákladů na opravu společné štítové 

zdi,    



  

 

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a)  Objednávku 6 ks vánočního osvětlení vločky standard LED (SM- 999048) 1,20 x 1,20 

m- denní bílá a 6 ks  konzolí pro zavěšení světelného motivu (SM-792101) za nejnižší 

nabídnutou cenu 52.349,70 včetně DPH od firmy ELEKTROSUN, s.r.o., Bobnice 3, 

okres Nymburk. 

 

b) Pořízení servopohonu pro směšování pitné vody dodávané z vodovodního přivaděče 

Radim – Pečky dle cenové nabídky spol. Telsig-servis s.r.o., Velký Osek, která byla 

dodavatelem celé investiční akce za cenu: 78.425,-Kč + 21% DPH, tj. 94.895,-Kč. 

Cena zahrnuje servopohon, uzavírací šoupě, příslušenství a montáž. Pověřuje starostu 

města uzavřením objednávky.  

 

c) Rozpočtová opatření č. 1/2015 – přesun mezi. 

 

d)  Zpracování studie úpravy rozměrů telocvičny ZŠ Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 

342 z  hrací plochy  13 x 25x 6 na 19 x 30 x 7 m v návaznosti na koncepci všech částí 

budovy: kuchyň, aula, tělocvična firmou ATELIER 11 Hradec Králové  

Tento bod nebyl schválen   

 

e)  Uzavření  smlouvy o bezúplatném používání majetku – části pozemku na sídlišti  

č. parc. 2022/1 v obci a k.ú. Pečky před domem čp. 801-803 – dle žádosti pana 

Jaroslava Ditrycha, Pečky 801 (pověřený vlastníky ostatních bytů v domě)    

Smlouva bude  uzavřena na dobu určitou od 1.2. 2015 do  31. 1. 2025  tzn. 10 let. 

 

f) Odpisy pohledávek na dluhu nájmu bytových prostor: 

 K. R., Pečky – 1.548,-Kč 

 K. M., Pečky –  443,-Kč 

 

g)  Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ – č. IV-12-6012792/VB01 - pro čp. 

825 (MŠ) - na pozemcích v majetku města č. parc. 1679,1689, 1702/3, 1702/5, 1702/6 

a 1702/7  v obci a k.ú. Pečky - pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV. za 

celkovou cenu 26.400,-Kč (bez DPH). Pověřuje starostu města uzavřením uvedené 

smlouvy. 

 

h)  Revokaci usnesení Rady města Pečky ze dne 5. 1. 2015 ve věci uzavření kupní 

smlouvy na prodej silničních panelů s firmou AGAR AAA, s.r.o., Lučenec 8 

z důvodu odstoupení uchazeče od uzavření smlouvy. 

 

i)  Uzavření kupní smlouvy na prodej silničních panelů mezi městem Pečky a firmou 

VAMIRO s.r.o., Most 209 za nabídnutou cenu ve výši 272,- Kč/m
2
. Pověřuje starostu 

města uzavřením výše uvedené smlouvy.  
 

j) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši  6.000,-Kč na činnost Mysliveckého sdružení, 

Pečky v roce 2015. 

 

k) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč na činnost České křesťanské 

akademii z.s., MS Pečky v roce 2015. 

 

l) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši  3.000,-Kč na činnost pro spolek chovatelů 

poštovních holubů v roce 2015. 

 



  

m)  Přijetí finančních darů Kulturním střediskem města Pečky na činnost tanečního 

kroužku DC Glow: 

 KKcomp   1.000,-Kč 

 MANVER s.r.o.  2.000,-Kč 

 

n) Přijetí finančního daru Kulturním střediskem města Pečky na činnost kurzu cvičení 

pro děti od společnosti Agritrade Praha s.r.o. ve výši 3.000,-Kč. 

 

o) Nabídku pro provoz lokálního vysílání od společnosti OIK TV s.r.o., Hýblova 543, 

Česká Třebová 

Tento bod nebyl schválen 

 

p) Zahájení příprav pro podání žádostí o dotaci na základě zveřejněných výzev OPŽP, 

prioritní osa č. 3 na investiční akce: 

 Zateplení Kulturního střediska Pečky, oblast podpory 3.2.1., realizace úspor 

energie 

 Zateplení pavilonu „A“ MŠ Mašinka Pečky, oblast podpory 3.2.1., realizace 

úspor energie 

 

 

5. Rada ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové připravit cenové nabídky 

na zpracování žádostí o dotaci u programu OPŽP, prioritní osa č. 3 na: 

 Zateplení Kulturního střediska Pečky, oblast podpory 3.2.1., realizace úspor 

energie 

 Zateplení pavilonu „A“ MŠ Mašinka Pečky, oblast podpory 3.2.1., realizace 

úspor energie 

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové předložit na příští radu 

města, tj. 16. 2. 2015 odhad předpokládaných nákladů na opravu štítové zdi 

vzniklé při demolici domu čp. 306, ul. Barákova, Pečky.  

3. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové předložit na příští radu 

města, tj. 16. 2. 2015 opatření na umoření dluhu nájmu nebytových prostor 

/restaurace Klub/ a /Dům služeb-Galanterie/. 

4. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové oslovit firmy na 

zpracování technického řešení uzavřeného datového kamerového okruhu 

Pečky s předloženou cenovou nabídkou s tím, že vybrané řešení bude ve 

druhém kole soutěženo /Kabelová televize CZ Česká Třebová, TECHart 

systems, Kouřim, Jiří VáňaNet Pečky, LicaNet Nymburk, Jon s.r.o. Kolín/.  

5. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi ve spolupráci se stavební komisí připravit 

text výzvy vyhlášení zadání architektonické soutěže na revitalizaci 

Masarykova náměstí, včetně pietního místa s možností navrácení sochy 

T.G.Masaryka. 

6. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi připravit na březnové zasedání ZM návrh 

na případnou změnu ÚP v souvislosti s propojením ulice Barákova a V. B. 

Třebízského, Pečky v kontextu na další pokračování příprav realizace výše 

uvedeného projektu.  

7. Ekonomickému odboru M. Bahníkové připravit přehled závazků a pohledávek 

za město Pečky, příspěvkové organizace města a Pečecké služby, s.r.o. Pečky 

delších než 90 dnů ke dni 31. 12. 2014. 

 

 

 

 


