
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 5. 1. 2015 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

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

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

Ověřovatelé:   Milan Paluska, Ing. Petr Zedník 

Zapsala:  Bc.Eva Strnadová 

 

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Informaci odboru výstavby o čerpání položky „vánoční výzdoba“ v roce 2014, 

- Informaci odboru výstavby ve věci řešení snížení rychlosti v rekonstruované ulici  

 V Horkách, 

-  Návrh řešení problematiky provozu CCTV -  kamerový systém Pečky od společnosti 

Kabelová televize CZ s.r.o., Praha 10 a od společnosti TECHart systems s.r.o., 

provozovna Kouřim s tím, že návrh konečného řešení bude předložen po prostudování 

materiálů a konzultaci s odborníky, 

- Informaci Kabelové televize CZ s.r.o., Praha 10 o ukončení platnosti licence 

k provozování Infokanálu v síti TKR, 

- Návrh komise na udělení čestného občanství města Peček v rámci oslav 90. výročí 

povýšení Peček na město s tím, že souhlasí a ctí návrh předložený komisí. Toto bude 

prezentováno na dalším zasedání komise pro udělování čestného občanství dne 14. 1. 

2015. 

 

4.Rada města schvaluje:   
 

a) Vyhlášení I. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z FRB na rok 2015 

v souladu s Pravidly pro hospodaření s účelovým peněžním fondem „Fond rozvoje 

bydlení“ na území města Pečky bez priority. V tomto výběrovém řízení bude na 

půjčky použita maximální částka ve výši 500.000,-Kč. Přijímání žádosti proběhne od 

1. 2. 2015 – 28. 2. 2015 na MěÚ Pečky – podatelna. Komise žádosti zpracuje a poté 

je předloží ke schválení ZM a vyrozumí žadatele o výsledku. 

 

b) Uzavření kupní smlouvy na prodej silničních panelů mezi městem Pečky a společností  

AGAR-AA, s.r.o. Armádního gen.L.Svobodu 7, 98401 Lučenec ve výši cenové 

nabídky 305,-Kč/m
2
. Celková cena bude upřesněna až po prodeji.  Pověřuje starostu 

města k podpisu uvedené smlouvy. 

 

c) Uzavření „Smlouvy“ mezi městem Pečky a společností Galileo Corporation s.r.o., 

Březenecká čp. 4808, 43004 Chomutov na vytvoření internetových stránek dle 

předložené cenové nabídky, varianta „Premium“ve výši 36.000,-Kč bez DPH.  

Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy.         

 

 

5. Rada ukládá:  



  

 

1. Tajemníkovi MěÚ předložit varianty zpracování internetových stránek města Pečky 

od společnosti Galileo Corporation s.r.o., Březenecká čp. 4808, 43004 Chomutov dle 

předložené nabídky „Premium“. 

2. Tajemníkovi MěÚ předložit do příští RM, tj. 19. 1. 2015 platnou kolektivní smlouvu, 

prověřit možnost u nově uzavíraných pracovních smluv po zkušební době na dobu 

určitou či neurčitou. 

3. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi předložit 3 cenové nabídky na nákup nové vánoční 

výzdoby v hodnotě cca 60.000,-Kč a dosluhující vánoční výzdobu vyřadit, popř. 

předložit nabídku repase vánočního osvětlení pomocí ledkových žárovek.  

4. Starostovi města jednat s náčelníkem PČR, obvodní oddělení Pečky o předložení 

výsledků odhalení pachatelů trestných činů či přestupků pomocí městského 

dohlížecího kamerového systému.  


