
 
   

  Čj.:  PEC/1456/2018 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 16.4. 2018 od 15.00 hod. na Městském úřadě v 

Pečkách.  

     

      Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

Přítomni,  omluveni – dle prezenční listiny 

   

 

 

4.Rada města schvaluje:    

 

a) Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací sestavené ke dni 31.12.2017 a 

převody  zlepšeného výsledku hospodaření do rezervních fondů organizací, případně 

úhradu ztráty z rezervního fondu organizací : 

Základní škola Pečky :  výsledek hospodaření   - 30 545,45 Kč, 

    úhrada z rezervního fondu  30 545,45 Kč, 

Mateřská škola MAŠINKA Pečky:  výsledek hospodaření  + 3 776,92 Kč, 

převod do rezervního fondu 3 776,92 Kč 

Městká knihovna Sv.Čecha Pečky: výsledek hodpodaření +  9 994,46 Kč 

převod do rezervního fondu  9 994,46 Kč 

Pečovatelská služba města Pečky: výsledek hospodaření  - 111 945,34 Kč 

           úhrada z rezervního fondu  111 945,34 Kč 

Kulturní středisko města Pečky:   výsledek hospodaření + 62 050,66Kč 

          převod do rezervního fondu  62 050,66 Kč 

Hlasování : 5 pro, 1 zdržel se hl. 

 

b) A doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet města za rok 2017 bez výhrad 

Hlasování : 6 pro 

 

c) Na základě doporučení bytové komise ze dne 9.4.2018 přidělení bytu těmto 

uchazečům: 

Květuše Procházková – byt č. 12 v čp. 1042 Chvalovická, Pečky 

Hlasování : 6 pro 

 

d) Na základě doporučení bytové komise ze dne 9.4.2018 přemístění kulturní místnosti 

z prostor v prvním patře do přízemního bytu č. 37 v čp. 218 Tř.5.května. 

Hlasování : 1 pro, 5 proti     Tento bod nebyl schválen 

       

 

e) 1. Uzavření Příkazní smlouvy na administraci VZ  mezi Městem Pečky a  firmou 

Profesionálové, a.s. Hradec Králové za cenu stanovenou dohodou ve výši 25.000,-Kč 

bez DPH, 30.250,-Kč vč. 21% DPH 



2. Uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce: "ZŠ Pečky-

Výtah, kuchyňka, a poradentské centrum", hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena 

bez DPH, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: 

 

Složení  členů a náhradníků komise pro hodnocení nabídek: 

1.Milan Paluska, místostarosta                                 Milan Urban, starosta                                                     

2.Ing. arch. Radka Brožová, projektantka                Ing. Žaneta Culková, projektantka                                                                     

3.Petr Zedník, člen Rady města                                Martin Homan, člen Rady města                                                          

4.Ing. Václav Zavřel, vedoucí stav. odboru              Ing. Jakub  Douděra, pr. stav. od.                                                 

5.Ing. Věra Růžičková, vedoucí odboru  BH            Ing. Pavel Krejčí, pr. odboru BH    

                                              

Seznam uchazečů: 

Jelikož se jedná o VZMR rozdělenou na 3 části nebudou uchazeči obesíláni, VZ bude 

pouze uveřejněna na Profilu zadavatele Vhodné uveřejnění 

Jedná se o rekonstrukci školní kuchyňky, vybudování šatny pro tělocvičnu,  

rekonstrukci místnosti pro poradenské centrum, vybudování výtahu a vybavení 

místností  nábytkem dle  PD. Předpokládaná hodnota bez DPH je celkem 2,82 mil. Kč, 

výtah cca 1 mil. Kč. Nábytek - stoly, židle a drobné vybavení cca 100tis. Kč. RM 

pověřuje starostu města podpisem výše uvedené příkazní smlouvy. 

Hlasování : 6 pro 

 

f) 1. Uzavření Příkazní smlouvy na administraci VZ  mezi Městem Pečky a  firmou 

Profesionálové, a.s. Hradec Králové za cenu stanovenou dohodou ve výši 20.000,-Kč 

bez DPH, 24.200,-Kč vč. 21% DPH 

2. Uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce: "Snížení 

energetické náročnosti budovy MŠ MAŠINKA v Pečkách - pavilon B", hodnotící 

kriterium nejnižší nabídková cena bez DPH, členy a náhradníky komise pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek a seznam obeslaných uchazečů dle přílohy: 

 

Složení  členů a náhradníků komise pro hodnocení nabídek: 

1.Milan Paluska, místostarosta                                 Milan Urban, starosta                                                     

2.Ing. Helena Tvrzová, projektantka                        Ing. Josef Beránek, pr.stav odboru                                                                     

3.Petr Zedník, člen Rady města                                Martin Homan, člen Rady města                                                          

4.Ing. Václav Zavřel, vedoucí stav. odboru              Ing. Jakub  Douděra, pr. stav. od.                                                 

5.Ing. Věra Růžičková, vedoucí odboru BH             Ing. Pavel Krejčí, pr. odboru BH    

                                              

Seznam uchazečů: 

1.STAFIKO Poděbrady spol. s.r.o., Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady 

2.V.P. Procházka s.r.o. , Nebovidy 134, 280 02 Kolín 

3.Stavební firma Miláček František, Na Zámostí 55, 290 01 Poděbrady 

4.PORKY stavební, s.r.o., Osadní 300, 251 01 Babice 

5.ThermoInvestPraha, s.r.o. Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 

Předpokládaná hodnota VZ je 2,807 mil. Kč bez DPH, jedná se o zateplení obálky 

budovy vč. dokončení výměny oken a dveří, výměnu střešní krytiny, vč.okapů, 

hromosvodu  a osazení solárního systému dle  PD. RM pověřuje starostu města 

podpisem výše uvedené příkazní smlouvy. 

Hlasování : 6 pro 



 

g) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. parc. 1011/3  (cca 20 m2) v obci a 

k.ú. Pečky před domem čp. 172, tř. 5. května - "FIT Pečky" - dle žádosti p. Radany 

Honsové   Pečky za těchto podmínek: 

▪ pozemek je nabízen k pronájmu za účelem zřízení venkovního posezení 

před domem čp. 172   

▪ zájemce předloží uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem nemovitosti čp. 

172   

▪ pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

▪ nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 

měsíce 

▪ výše nájemného je stanovena na 200,-Kč/měsíc 

 Hlasování : 6 pro 

 

h) Odprodej dřeva za 500,- Kč, včetně DPH za m
3
 firmě Exppoint Malinová 1492, 286 

01 Čáslav s tím, že cca 2 m
3
 dřeva bude poskytnuto zdarma hasičům na zajištění 

pálení ohňů 30.04.2018.   

Hlasování : 6 pro 

 

i) Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Pečky  a firmou Land 065 Lindnerova 2396/12, 

18000 Praha 8 za cenu 303.800,-Kč bez DPH, tzn. 367.598,- Kč,  včetně 21%DPH na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:  Zpracování studie severní části parku z 

projektu "Revitalizace parku a okolí Mlýnského náhonu v Pečkách" a zpracování 

prováděcí dokumentace pro podání žádosti o dotaci. Pověřuje starostu města podpisem 

výše uvedené smouvy. 

Hlasování: 4 pro, 2 zdrželi se hl. 

 

j) Na základě žádosti ředitelky Pečovatelské služby města Pečky změnu závazného 

ukazatele, týkající se úvazku zaměstnanců z 9,25 na 9,5 od 1.5.2018   

Hlasování : 6 pro 

 

k) Návrh odpisového plánu osobního automobilu Peugeot Partner pro Pečovatelskou 

službu města Pečky. Doba odepisování 7let   

Hlasování : 6 pro 

 

l) Termín a program veřejného zasedání ZM dne 9.5.2018 v Kulturním středisku Pečky 

od 17.30 hodin /viz příloha/. 

Hlasování : 6 pro 

 

m) A doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace z OPŽP na investiční akci: „Snížení 

energetické náročnosti budovy MŠ Mašinka v Pečkách – pavilon B“ ve výši 

854.943,60,-Kč. Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu, která povede 

k energetickým úsporám na objektu.  

Hlasování : 6 pro 

 

 

 

Milan  U r b a n, starosta města                                          

 

Milan  P a l u s k a, místostarosta města      


