
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 16. 2. 2015  

  

 

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:  L. Renková  

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

Starosta a členové RM předkládají doplňující body do programu: 

 Informace o novele zákona č. 250/2000 Sb. 

 Informace o schůzce studijního fondu  

 Cenové nabídky na zhotovení akustických úprav učebny v ZUŠ Pečky 

 

V 17.40 hod. bylo přerušeno jednání rady města a v jednání pokračovala valná hromada 

Pečeckých služeb s.r.o., při které byla podána písemná informace jednatelky Pečeckých 

služeb s.r.o. Adriány Borovičkové o zahájení předprojektové přípravy k podání žádosti o 

poskytnutí dotace v rámci zveřejněné 64. výzvy OPŽP, prioritní osa č. 4.1 Zkvalitnění 

nakládání s odpady.  Zpracovanou žádost o poskytnutí dotace před vlastním podáním bude 

předložena valné hromadě.  

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Informaci tajemníka o osobním předání dohody starostovi města  o rozvázání 

pracovního poměru  s termínem odchodu ke dni  30.9.2015.   

- Informaci starosty o programu odborného školení a výcviku povodňových orgánů obcí 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Kolín a povodňové  komise obce 

s rozšířenou působností Kolín dne 19.2.2015 s názvem Činčila 2015.  

- Informace Šárky Horynové o schůzce studijního fondu při Základní škole Pečky. 

- Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a arch.  Janem Drškou, Pečky, V Horkách 936 

ve výši 35.000,-Kč na zajištění dlouhodobé studie na rekonstrukci Kulturního 

střediska Pečky.  

- Informaci starosty o přípravách kulturních  akcí k příležitosti 90. výročí povýšení 

Peček na město.  

- Případné maximální náklady na  opravu štítové zdi domu čp. 296 ul. Barákova po 

vzniklé po demolici domu čp. 306 s tím, že  náklady budou fakturovány  dle  

skutečnosti.   

- Přehled závazků a pohledávek města Pečky a jeho příspěvkových organizací starších 

90ti dnů po splatnosti k 31.12.2014.  

- Žádost o zvýšení příspěvku na činnost pro TJ Sokol Pečky.   

- Nabídku společnosti Fontanier, Viliam Szöcz – údržba pomníku J. Husa.  

- Zprávu o činnosti Svazu tělesně postižených MO Pečky za rok 2014 –v iz příloha. 

- Kriteria přijímaní dětí do přípravné třídy pro školní rok 2015-2016 do Základní školy 

Pečky, Tř. J. Švermy 540.   

- Záměr MAS Podlipanska o.p.s. o pronájem prostor ve VCP Pečecka I. nadzemní 

podlaží.  

- Informaci starosty o novele zákona č.250/2000 Sb.  

 



  

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Podání objednávky společnosti ESPRIT s.r.o. Litožnická 400, Praha 9 na řešení 

akustického opatření v učebně č. 12 ZUŠ Pečky.  

 

b) Uzavření smluv mezi městem Pečky a společností Galileo Corporation s.r.o. 

Březenecká 4808, Chomutov  na provoz internetových stránek města.  

1. Smlouva o dílo ev. číslo NSWD-011-1-2015 ve výši 43.000,-Kč + DPH  

2. Smlouva o vytvoření a pronajímání elektronického mapového systému ev.  

číslo SWMP-001-01-2015  

3.  Smlouva o provozu internetové prezentace a poskytování dalších 

webhostingových služeb NSWW-011-1-2015  za cenu 6.500,-Kč + DPH/rok   . 

Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy.  

Ve smlouvě o dílo bude v bodě 3.6 nahrazena věta „v ceně sjednané touto 

smlouvou za zhotovení internetové prezentace je zahrnut pouze jeden grafický 

návrh zhotovitele“ nahrazen „ třemi grafickými návrhy zhotovitele“.  

 

c) Uzavření SOD na demolici domu  čp. 306 ul. Barákova Pečky,   mezi městem Pečky a 

firmou Vladimír Štolc, Na Chmelnici 369/2, Poděbrady za cenu 129.980,-Kč + DPH. 

Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy.    

 

d) A vydává dne 16.2.2015 v souladu s ustanvoením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů vnitřní předpis, kterým se stanovují 

závazná „Pravidla postupu a harmonogram při pořizování změn schváleného 

územního plánu města Pečky“.  

 

e) Uzavření SOD mezi městem Pečky a Ing. Martinou Macháčkovou, Ratenice 8, na 

zpracování žádostí o poskytnutí podpory v rámci vyhlášené výzvy LXIV., programu  

OPŽP, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.1 

Realizace úspor energie na akce: Zateplení  objektu čp. 255, Tř. Jana Švermy 

v Pečkách - Kulturního střediska Pečky a Zateplení Mateřské školy Mašinka Pečky, 

budova  A ,   za cenu stanovenou dohodou ve výši dle cenové nabídky - viz příloha. 

Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy.    

 

f) Poskytnutí finančního příspěvku na činnost roku 2015 pro Hospic Anežky České, 

Červený Kostelec ve výši 3.000,-Kč.  

 

g) Podání objednávky na opravu, očištění a údržbu pomníku Jana Husa umístěného 

v Pečkách před evangelickým kostelem firmou  Fontanier  p. Viliam Szöcs, Pečky, 

Tyršova 333   

 

 

5.  Rada  ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH  Ing. Růžičkové ve spolupráci s vedoucím 

stavebního odboru Ing. Zavřelem zpracovat přehled plánovaných investičních akcí v 

období let 2015 - 2018 pro další činnost stavební komise.  

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové příští měsíc předložit informaci o 

plnění dohody splátkového kalendáře uzavřené s p. Martou Vízkovou  

3. Jednatelce Pečeckých služeb s.r.o. Adriáně Borovičkové písemně předložit vysvětlení 

k dlužné částce neuznaná část faktury ve výši 4.000,-Kč a jakým způsobem dochází 

k vymáhání vodného a stočného v Pečkách a stočného v Ratenicích a Dobřichově.   



  

4. Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi do příštího zasedání 

RM předložit vysvětlení k dlužným částkám za neplacení odpadu s poukazem 

rozdělením na skupiny (hlášené na MěÚ Pečky, odstěhované, není známo místo jejich 

pobytu).  

5. Řediteli ZŠ Pečky Mgr. Ing. L. Zajícovi předložit vysvětlení ohledně dlužné částky 

za stravování.  

6. Ekonomicko-správnímu odboru M. Bahníkové předložit přijetí opatření ohledně 

vymáhání dlužné částky za pohledávku společnosti Hotel Donor s.r.o. Pečky  

7. Starostovi jednat se starostkou TJ Sokol Pečky Evou Jíchovou ve věci podané žádosti 

o příspěvek na likvidaci LTO v prostorách sokolovny s poukazem na problematiku 

pojištění majetku, způsobu jednání se zástupcem České obce sokolské p. Těšitelem na 

řešení ekologické zátěže.   

8. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové ve spolupráci s ředitelkou 

Kulturního střediska Pečky V. Šukovou připravit ve VCP pro všechny prostory 

poměrová měřidla jednotlivých médií a dále  

- připravit porovnání  kalkulace výše nájemného a služeb s ostatními lékaři ve 

zdrav. středisku 

- předložit kalkulaci výše nájemného pro prostory I. podlaží  

- připravit u pronajatých prostor obou subjektů odhad skutečných záloh energií  

 


