
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 2. 3. 2015  

  

 

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

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

Ověřovatelé: p. Martin Homan, p. Šárka Horynová 

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: 

 

 Informace starosty o programech a zveřejněných výzvách o poskytovaných dotacích 

Středočeským krajem v roce 2015 

 

Návštěva RM v 15.00 hodin p. Pavel Sedláček 

Návštěva RM v 16.30 hodin p. Adriána Borovičková 

 

V 18.30 hodin bylo přerušeno jednání rady města a zahájeno jednání Valné hromady 

Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky. 

Valné hromadě Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky byla předložena kalkulace pro výpočet výše 

vodného, stočného s účinností  od 1.4.2015 

 

Protinávrh podává Ing. Karel Krištoufek: 

Stočné ponechat ve stejné výši 30,75,-Kč/m
3
, vodné 38,-Kč/m

3
, včetně DPH 

 

Pro: Ing. Karel Krištoufek, Martin Homan 

Protinávrh nebyl schválen 

 

Starostou města navržen předložený, původní návrh: 

 

Valná hromada schvaluje: 

 Ceny vodného a stočného s účinností od 1. 4. 2015 následně: 

Cena pro vodné  33.91,-Kč/m
3
 bez DPH 39.00,-Kč/m

3
, včetně DPH 

Cena pro stočné  26.74,-Kč/m
3
 bez DPH 30.75,-Kč/m

3
, včetně DPH 

 

Valná hromada ukládá: 

 Jednatelce Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky předložit HV společnosti za rok 2014 

 

2. Rada bere na vědomí: 

 

 Informaci jednatelky Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky ve věci problematiky závazků a 

pohledávek a jejich způsobu vymáhání, 

 Informaci ředitele Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy  342 ve věci problematiky 

závazků a pohledávek a jejich způsobu vymáhání , 

 Informaci odboru správy majetku města a BH ve věci přehledu výše nájemného a 

plateb ze služby ve Zdravotním středisku Pečky a Vzdělávacím centru Pečecka, 

 Inventarizační zprávu za rok 2014, 



  

 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Pečky za rok 2014 se závěrem: 

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, 

 Zápis z jednání komise pro sport a tělovýchovu ze dne 25.2.2015 v KS Pečky, 

 Závěrečnou zprávu za rok 2014 pro město Pečky – Prostor Plus o.p.s., terénní 

program, 

 Žádost manželů Šmejkalových, bytem Pečky čp. 1149, ul. Nymburská ve věci prodeje 

a pronájmu částí pozemků v k.ú. Pečky č. parc. 2264/1 a 2264/3 s tím, že v současné 

době probíhá stavební řízení na MěÚ Pečky. 

 Informace starosty o programech - poskytování dotací Středočeského kraje v roce 

2015 

 
  
3. Rada města schvaluje:   

 

a) A doporučuje ZM k projednání v souladu s „Pravidly postupu a harmonogramu při 

pořizování změn schváleného územního plánu města Pečky“, dle čl.VI. činnosti 

k pořízení Změny č.02 Územního plánu Pečky. Cílem změny je projednat návrh na 

umístění místní komunikace dopravně propojující ulici Barákova s ulicí 

V.B.Třebízského Pečky. 

 

b)  Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného a drobného dlouhodobého hmotného 

majetku likvidací. 

 

c) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí půjček z FRB, I.kolo pro rok 2015 na 

základě výběrového řízení těmto uchazečům: 

 K. S., bytem Pečky 

01 obnova střechy 

05 zateplení obvodu pláště domu, obnova 

fasády a oplechování 

 

d) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 2/2015 

 

e) Zveřejnění výzvy na vyhlášení veřejné zakázky stavební akce:  „Demolice čp. 20, ul. 

V Kaštánkách v Pečkách“ 

1. Hodnotící kriterium: nejnižší nabídková cena 

2. Členy komise a náhradníky pro otevírání a hodnocení obálek nabídek: 

Milan Paluska, Ing. Václav Zavřel, Ing. Petr Zedník, Ing. Věra Růžičková,  

Ing. Jakub Douděra 

Náhradníci:  Ing. Karek Krištoufek, Ing. Josef Beránek,  Hana Pokorná, Petr 

Dürr, Ing. Jana Zindrová 

3. Oslovené firmy: 

   Vladimír Štolc - zemní práce, Na chmelnici 369/II. Poděbrady 

Chábera Pavel, Radim 330  

Pavel Gebert, Baarova 1379/13, Hradec Králové 

TREPART, s.r.o., Pištěkova 782/3, Praha 4 – Chodov 

ZD Kolín  s.r.o. - demolice, Hlízovská 357, Starý Kolín 

Pavel Švestka, s.r.o., Dr. Janského 1418, Černošice II. 

 

f) Zkrácení výpovědní lhůty a ukončení nájemního vztahu mezi městem Pečky a  

p. D. K., prostory sloužící k podnikání – ke dni 31. 3. 2015. 

 

g) A doporučuje ZM ke schválení OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na správním území města Pečky. 



  

 

h) Termín a program veřejného zasedání ZM dne 11. 3. 2015 od 17.30 hodin v KS 

Pečky. 

 

i) Zahájení příprav na projektu: „Snížení nákladů na oplach kalolisu ČOV Pečky“ s tím, 

že před vlastní fyzickou realizací bude předcházet předložení předpokládaných 

nákladů.  

 

j) Poskytnutí dotace Základní škole Pečky, Tř. Jana Švermy 530 ve výši 6.000,-Kč na 

činnost (školní výlet) a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Pověřuje starostu města 

podpisem uvedené smlouvy.  

 

k) Poskytnutí dotací z rozpočtu města Pečky sportovním organizacím na činnost v roce 

2015 a uzavření veřejnoprávních smluv následně: 

 BK Pečky      30.000,-Kč 

 TJ Sokol Velké Chvalovice    25.000,-Kč 

 SKC Pečky      10.000,-Kč 

 Minigolfclub-Dráčata Pečky o.s.   25.000,-Kč 

 Nohejbalový klub Velké Chvalovice     8.000,-Kč 

 Sdružení mládeže pro stol. hokej a stol. kop. 11.000,-Kč 

 FBC Charisma Pečky                11.000,-Kč 

 

l) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města Pečky sportovním 

organizacím na činnost v roce 2015 a uzavření veřejnoprávních smluv následně: 

 AFK Pečky     260.000,-Kč 

 TJ Spartak Pečky    150.000,-Kč 

 TJ Sokol Pečky    225.000,-Kč 

 Basketbal Pečky    125.000,-Kč 

 Oddíl vodní turistiky Pečky     85.000,-Kč 

 

 

4. Rada ukládá:  

 

1. Starostovi města předložit Radě města podmínky a zásady  Smlouvy o společném 

postupu veřejných zadavatelů  Města Pečky a Krajské správy  a údržby Středočeského 

kraje, příspěvková organizace stavební akce : Rekonstrukce části komunikace Tř. 5. 

května, Pečky. 

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zveřejnění záměru na pronájem 

NP v čp. 431 Tř. 5. května, Pečky s termínem od 1. 4. 2015. Výše nájemného činí 

6.000,-Kč/měsíc.  

3. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi zajistit výměnu sloupu VO, včetně svítidla u 

vjezdu do vnitrobloku Základní školy Pečky. 

4. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi předložit na příští zasedání RM veškeré podklady 

stavební dokumentace stavby plotu manželů Šmejkalových, bytem Nymburská čp. 

1149. 

5. Předsedovi komise pro sport a tělovýchovu vyzvat všechny sportovní organizace, aby 

vždy každoročně do 31. října předkládali ekonomicko-správnímu odboru svůj návrh 

rozpočtu, počet členů dětí, mládeže, organizovaných ve svých oddílech. 

6. Odboru správy majetku města a BH, odboru výstavby a ředitelům příspěvkových 

organizací města připravit na příští zasedání RM, tj. 16. 3. 2015, v rámci 

zveřejněných programů a výzev Středočeského kraje návrhy na zpracování žádostí o 

poskytnutí dotací. 

 

 


