
  

    

 

 

  Čj.:  PEC 98/2017    

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 9.1.2017 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

Přítomni:  Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník, Zdeněk Fejfar, 

Martin Homan  

PaedDr. Cecilie  Pajkrtová – tajemnice 

Omluveni: Ing. arch. Pavel Švanda, M.Sc. 

Ověřovatelé:   Ing. Petr Zedník, Zdeněk Fejfar  

Zapsala:          L. Renková  

 

Starosta  města předložil doplňující bod do RM: 

1. Zimní údržba komunikací,  zajištěnost Pečeckými službami  

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban. Ověřovatelé doporučili zápis 

z minulého jednání ke schválení.  

Pro: Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová, Petr Zedník, Zdeněk Fejfar, Martin 

Homan 

Zápis byl schválen. 

 

 

Plánované zasedání RM  I. pololetí 2017: 

23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 18.4., 2.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6. 

Plánované zasedání ZM:  

1.3., 10.5., 21.6., 6.9., 8.11., 13.12. 

 

 

2. Kontrola úkolů  

 

10.10.2016 

- Trvá 5.1.Odboru výstavby, zemědělství životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi 

připravit návrh na zřízení veřejného osvětlení v části ulice Františka Voláka.   

- Trvá 5.3 Odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi  

připravit návrhy bezpečnostních opatření na cyklostezce Pečky-Velké Chvalovice 

v lokalitě benzinové čerpací stanice.  

24.10.2016 

- Trvá 5.1. Stavebnímu odboru Ing.Zavřelovi zajistit instalaci dopravního značení 

omezující průjezd vozidel o celkové hmotnosti  nad 3,5 t.v ul. V Kaštánkách a v ul. 

Letohradská v Pečkách dle vypracovaného návrhu KSÚS Stř.kraje. 

21.11.2016 

- Trvá 5.1. Vedení města jednat o odkoupení zbytných pozemků v majetku ČD, a.s. - č. 

parc. 554/36 a část č. parc. 554/1 v obci a k.ú. Pečky - lokalita u hlavní nádražní 

budovy čp. 102, tř. J.A. Komenského. Důvodem odkoupení pozemku je případná 

realizace vybudování cyklověže a úprava zeleně. 

- Trvá 5.2. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi prověřit možnost a předložit řešení na 

RM -  zákaz parkování kamiónů na náměstí a blokování průjezdnosti vozidel v ulici 

Hellichova. 



  

5.12.2016 

- Trvá 5.1. Místostarostovi připravit  dostupné podklady pro možné obnovení sochy  

T.G. Masaryka.  

19.12.2016 

- Trvá 5.1.Starostovi města vstoupit v jednání s vedením Středočeského kraje za účelem 

úpravy Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů pro investiční akci „II/329 Pečky, 

rekonstrukce silnice-PD“ /bod č. II. odst. 1/. 

- Trvá 5.2.Starostovi města vstoupit v jednání s vedením KSÚS Středočeského kraje za 

účelem objasnění žádosti vedení KSÚS Středočeského kraje ze dne 14.12.2016 ve věci 

finančního podílení se na nákladech TDI a BOZP k akci „Silnice III/3294 – Pečky, 

ul.5.května“. 

- Trvá 5.4. Odboru správy majetku města a BH Ing.Růžičkové již dále nezveřejňovat 

pronájem nebytových prostor restaurace v kulturním středisku a ve spolupráci 

s vedením města projednat s ředitelkou kulturního střediska možné využití těchto 

nebytových prostor. V těchto NP bývalé restaurace je možno zřídit technické zázemí 

minigolfu /bývalá kuchyň/ a přední dvě místnosti nabídnout k využití zájmovým 

spolkům.  

 

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

 Uzavření servisní smlouvy na servis a opravu servisních kotelen v objektech města 

mezi městem Pečky a firmou Městské tepelné hospodářství  spol. s.r.o. , Klenovecká 

ul., Kolín II. včetně jejich dodatků.   

 Nabídku společnosti TECHart systems s.r.o. Komenského 128, Kouřim na dodávku 

nového serveru pro městský kamerový dohlížecí systém.  

 Nabídku společnosti Terra Group Investment, a.s. Brno, Karolíny Světlé 716/1 na 

zajištění energetické soutěže pro domácnosti v našem městě.  

 
 

4.Rada města schvaluje:  

 

a) Výši nájemného pro rok 2017 za vodohospodářský majetek uvedený ve smlouvě o 

nájmu mezi Městem Pečky a Pečeckými službami s.r.o. ze dne 15.12.2010 - roční 

nájemné pro rok 2017 činí   1 001 085,- Kč   +  DPH – viz příloha  

Pro: Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník,  Martin Homan, 

Zdeněk Fejfar            odp.M.Bahníková  

 

b) Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v Pečkách V.B. 

Třebízského 292 -Zdravotní středisko. Pronájem se týká prostor v I. patře o celkové 

výměře 38,25 m
2
.
 
  

Podmínky pronájmu:  

- Nájemné:   900,-Kč/m
2
/
 
rok 

- Zálohy na služby:           4500,- Kč/ měsíc 

-          Doba nájmu:     na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 

Pro: Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník, Martin Homan,   

Zdeněk Fejfar                  odp.Ing. Růžičková   

 

c) Uzavření dohody o součinnosti v I. fázi projektu Obec Občanům na zajištění 

energetické soutěže pro domácnosti mezi Městem Pečky a společností Terra Group 

Investment, a.s  Brno, Karolíny Světlé 716/1.  

Proti: Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník,  Martin 

Homan, Zdeněk Fejfar                                       odp. starosta  

Návrh nebyl schválen.  



  

d) V souladu s Pravidly pro hospodaření s účelovým finančním peněžním fondem „Fond 

rozvoje bydlení“ na území města Pečky vyhlášení I. kola výběrového řízení na 

poskytnutí půjček z FRB na rok  2017 bez priority. Přijímání žádostí bude od 1.2.2017 

do 28.2.2017 na MěÚ Pečky – podatelna. V tomto výběrovém řízení bude na půjčky 

použita max. částka 800.000,-Kč.   

Pro: Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník,  Martin Homan, 

Zdeněk Fejfar            odp.M.Bahníková  

 

e) A jmenuje nové členky  Sboru pro občanské záležitosti pro část obce Pečky - Velké 

Chvalovice  paní Jitku Rabenseiferovou  a paní Marii Cirmanovou, obě bytem Velké 

Chvalovice.  

Pro: Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník,  Martin Homan, 

Zdeněk Fejfar            odp.M.Bahníková  

 

f) Vyslovuje výtku jednatelce Pečeckých služeb s.r.o. Pečky  z důvodu  nedodržování 

pravidel zimní údržby našeho města zajišťovanou Pečeckými službami s.r.o. dle 

vnitřního předpisu č. 2/2016. RM ukládá jednatelce Pečeckých služeb aktualizovat 

tento vnitřní předpis a dodržovat jeho jednotlivé články.   

Pro: Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník,  Martin Homan, 

Zdeněk Fejfar            odp. starosta 

 

 

 

5.Rada města ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zveřejnit nabídku využití 

nebytových prostor po bývalé restauraci v kulturním středisku v Pečeckých 

novinách.  

2. Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi projednat 

s příslušnými orgány návrh na umístění dopravního značení (zákaz parkování 

nákladních vozidel nad 6t) na hlavních komunikacích /Tř. Jana Švermy,  Hellichova, 

Tř.5.května, P.Bezruče, Sladkovského, Hálkova/.  

3. Tajemnici PaedDr. C. Pajkrtové prověřit možnost získání dotace z Ministerstva 

obrany ČR  na rekonstrukci pomníku obětem I. a II. světové války a následně 

obnovení sochy T.G. Masaryka na náměstí.    

4. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové před zahájením nové topné 

sezony 2017-2018  připravit  výběrové řízení na servis a opravu plynových kotelen 

v objektech města. Nová smlouva bude uzavřena na dobu určitou (cca 3 roky).   

5. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové připravit podklady pro 

výběrové řízení dle schválených pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu na dodávku HW a SW pro městský kamerový dohlížecí systém.  

6. Starostovi města ve spolupráci s p. Petrem Dürrem připravit podklady pro podání 

žádosti o dotaci Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality roku 

2017 a předložit na příští zasedání RM.   

 

 

Ověřovatelé: 

 

Milan  U r b a n                                         

Starosta města 

 

 

Milan  P a l u s k a      

Místostarosta města 


