
   

  Čj.:  PEC/2898/2018 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 13.8.2018 od 14.00 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      

 

Rada města schvaluje:    

 

a) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2018 – viz příloha  

Hlasování:  5 pro 

 

b) V rámci předvolební kampaně jednotlivých volebních subjektů schvaluje následující 

možnosti k využití:  

- bezplatné využití oficiální výlepové plochy v ulicích města na základě předchozí 

dohody s Pečeckým službami  

- možnost bezplatné inzerce v zářijovém čísle periodika Pečecké noviny s tím, že  každý 

kandidující subjekt bude mít k dispozici  jednu stranu formátu A4 s tím, že obsah 

inzerce  se bude vztahovat k tématu komunálních voleb, uzávěrka č. je 20.8.2018  

- možnost bezplatného uspořádání předvolebních mítinků v prostoru Masarykova nám.  

Hlasování:  4 pro, 1 zdržel se hl. 

 

c) A doporučuje ZM  ke schválení  odkoupení pozemku č. parc. 1460/21 (ostatní plocha, 

jiná ploch) o celkové výměře 90 m
2 

v obci a k.ú. Pečky od Krajského pozemkového 

úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze 3, Nám.W.Churchilla 1800/2. Jedná se o 

část břehu rybníku "Benešák". Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním 

znalcem - pro informaci v roce 2015 činila 28,70 Kč/m
2
 (tzn. celkem cca 2.583,- Kč). 

Znalecký posudek nechá vypracovat KPÚ Praha. 

Veškeré náklady s převodem uhradí město Pečky – návrh na vklad, úhradu spojenou s 

vypracováním ZP, daň. 

Hlasování:  5 pro 

 

d) Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky a SŽDC za účelem provozování 

veřejného WC na nádraží. 

Hlasování:  5 proti 

Tento bod nebyl schválen      

 

e) Uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Pečky a p. Luďkem Hejdukem  na výkon 

technického dozoru investora a koordinátora BOZP akce: "ZŠ Pečky-výtah, kuchyňka 

a poradenské centrum" za cenu stanovenou dohodou ve výši 53.800,- Kč, zhotovitel 

není plátce DPH. RM pověřuje starostu uzavřením výše uvedené smlouvy.  

Hlasování:  5 pro 

 

f) A doporučuje  zařazení zhotovení opravy fasády čp. 346, ul. Hellichova  (bývalá jatka)  

do návrhu rozpočtu roku 2019.  

Hlasování:  5 pro 

 



g) Zveřejnění výzvy VZMR na stavební akci: "Dešťová kanalizace ul. Klicperova - 

Pečky", hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena bez DPH, dále schvaluje 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. Petr Zedník, člen RM     Martin Homan, člen RM                            

3.Zdeněk Fejfar, člen RM                           Šárka Horynová, člen RM                            

4.Ing. Václav Zavřel, vedoucí stav. odboru              Ing. Jakub  Douděra, stav. odbor                            

5.Ing. Pavel Krejčí, odbor BH    Ing. Věra Růžičková, odbor BH     

 

Seznam napřímo oslovených uchazečů: 

Vladimír Štolc Na Chmelnici 369/45 Poděbrady II 290 01  

HALKO stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Václavské nám. 28 

TELSIG-servis, spol. s r.o., Motel U Jezera 767 , Velký Osek 281 51  

Jan Březina výstavba inženýrských sítí, Na svobodném 160 

VPK Suchý, s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky 

Výstavba sítí Kolín a.s., Polepy 235, 280 02 Kolín 

předpokládaná hodnota VZ 1 250 000,- Kč bez DPH 

předpokládaný termín realizace říjen - listopad 2018 

Hlasování:  5 pro 

 

h) Zveřejnění výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: 

"Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad a části ul. Lobňanská, Pečky“. 

Hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena bez DPH, dále schvaluje členy a 

náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

 

Složení  členů a náhradníků komise pro hodnocení nabídek: 

1.Milan Urban, starosta                                 Martin Homan, člen RM                                                  

2.Milan Paluska, místostarosta                      Petr Zedník, člen RM                                  

3.Ing. Jana Zindrová, stav. odbor                  Šárka Horynová, člen RM                           

4.Ing. Václav Zavřel, vedoucí stav. odboru  Ing. Jakub  Douděra, stav. odbor                                                  

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

 

Seznam napřímo oslovených uchazečů: 

Vladimír Štolc Na Chmelnici 369/45 Poděbrady II 290 01  

HALKO stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Václavské nám. 28 

TELSIG-servis, spol. s r.o., Motel U Jezera 767 , Velký Osek 281 51  

Jan Březina výstavba inženýrských sítí, Na svobodném 160 

VPK Suchý, s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky 

Výstavba sítí Kolín a.s., Polepy 235, 280 02 Kolín 

ZEPRA STAVBY, s.r.o.,Maternův dvůr 245, Nová Ves I 

EUROVIA CS, a. s.Plynárenská 889, Kolín IV 

Strabag, Kladská 1082,  Hradec Králové 

předpokládaná hodnota VZ 6 047 000,- Kč bez DPH 

Hlasování:  5 pro 

 

i) Schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Pečky a  firmou Profesionálové  

a. s.  Hradec Králové, Haškova 1714/3,  na zajištění kompletní administrace veřejné 

zakázky  „Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrada části ulice Lobňanská 

Pečky“ za cenu 26 000,- Kč bez DPH tzn. 31.460,-Kč včetně 21%DPH. RM pověřuje 

starostu uzavřením této smlouvy.   

Hlasování:  5 pro 



j) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. parc. 1587/3  (cca 28 m
2
) v obci a 

k.ú. Pečky za těchto podmínek: 

- pozemek je nabízen k pronájmu za účelem zřízení venkovního posezení k již      

            zřízené restauraci /Hospůdka u hasičů/ 

- zájemce předloží uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem nemovitosti čp. 84   

- 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:  4 pro, 1 proti 

 

k) A doporučuje  ZM  ke schválení  bezúplatný převod  nemovitostí ve vlastnictví T.J. 

Sokol Velké Chvalovice do majetku města - jedná se o pozemek č. parc. 345  (o 

celkové výměře 151 m
2
) s budovou kabin čp. 193. 

Hlasování:  6 pro 

 

l) Uzavření dodatku č.1 k SOD uzavřené mezi městem Pečky a Danielem Šperkem na 

stavební akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Mašinka Pečky pavilon B“. 

Jedná se o prodloužení fyzické realizace stavby o 14 dnů (do 7.9.2018) z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek. Stavební práce nenaruší chod mateřské školy.   

Hlasování:  6 pro 

 

m) S umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví města Pečky a dočasného i trvalého 

záboru veřejného prostranství v souvislosti s akcí "II/329 Pečky, rekonstrukce silnice". 

Dočasný a trvalý zábor bude bezúplatný.    

Hlasování:  6 pro 

 

n) Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Pečky a  panem Luďkem Hejdukem, 

Vyšehrad 146, 281 44 Zásmuky, IČ 40671615 na výkon technického dozoru investora 

a koordinátora BOZP na stavbu "Komunikace pro pěší - ul Hálkova, Pečky, za cenu 

45.120,-Kč bez DPH, tj. 57.120,-Kč včetně 21% DPH – smlouva viz příloha. RM 

pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.   

Hlasování:  6 pro 

 

o) Přesunutí bodu S3 – oprava místních komunikací formou nástřiku na příští jednání 

RM.  

Hlasování:  6 pro 

 

p) Uzavření SOD  mezi městem Pečky a firmou CE-DA servis s.r.o., IČO: 06184502, 

Prokopa Holého 584, 281 51 Velký Osek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: 

"Rekonstrukce komunikace pro pěší, ul. Hálkova, Pečky"  za cenu 2.787.357,-Kč bez 

DPH tzn. 3.372.703,- Kč včetně 21%DPH – viz příloha. RM pověřuje starostu 

uzavřením této smlouvy.   

Hlasování:  6 pro 

 

q) Uzavření SOD  mězi městem Pečky  a  firmou  Polabská lesní s.r.o., Němčice 133, 280 

02 Němčice o pokácení napadených stromů lýkožroutem smrkovým v místním parku 

na pozemcích 1587/4, 1587/6, 1587/11 (označené stromy) a v lokalitě u rybníka 

,,Benešák“ celý porost o celkové výměře 7538m
2
 na pozemcích 1466/1,2,3,4,5,6,7,8. v 

k.ú. Pečky a jeho prodeji – viz cenová nabídka. RM pověřuje starostu uzavřením této 

smlouvy.    

Hlasování:  5 pro, 1 zdržel se hl. 



 

r) A doporučuje ZM ke schválení bezúročnou půjčku TJ Sokol Pečky se sídlem P. 

Bezruče 330, Pečky (finanční výpomoc z rozpočtu města Pečky) ve výši 165.000,-Kč. 

Účelem půjčky je úhrada doplatku za zpracování projektové dokumentace na opravu 

sokolovny v Pečkách. Zároveň schvaluje splátkový kalendář následně  

28.2.2019    5.000,-Kč  

28.2.2020             10.000,-Kč  

28.2.2021  50.000,-Kč  

28.2.2022  50.000,-Kč 

28.2.2023  50.000,-Kč    

Hlasování:  6 pro 

 

s) Na základě žádosti Pečovatelské služby čerpání investičního fondu  ve výši  max. 

121.000,-Kč na nákup ojetého osobního vozu, který nahradí havarovaný vůz.   

Hlasování:  6 pro 

 

         

 

 

 

Milan  U r b a n, starosta města                                          

 

Milan  P a l u s k a, místostarosta města        


