
    Čj.:  PEC/3440/2018 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 24.9.2018 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 

 

4.Rada města schvaluje:    

 

a) Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice jednatel/jednatelka Pečeckých služeb,  

      s.r.o. Pečky  

Hlasování: 6 pro 

 

b) Studii předpolí ZUŠ, verze 3, ve variantě žulová dlažba /kamenná mozaika/, smluvně 

zajistit dohodu o autorských právech ve prospěch města Pečky. Využít nabídky paní  

A.Součkové na zpracování výtvarného návrhu kamenné mozaiky v ceně 15.000,-Kč. 

Hlasování: 6 pro 

 

c) A uděluje souhlas na základě žádosti obce Kostelní Lhota s umístěním sloupu pro 

řídící jednotku hladinoměru a fotovoltaického panelu na pozemku v majetku města  

č. parc. 2240/82 v obci a k.ú. Pečky. Sloup bude umístěn na pozemek bezúplatně. 

Hlasování: 6 pro 

 

d) Změnu závazných ukazatelů Základní škole Pečky, Tř.Jana Švermy 342 takto: 

 Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku min. 640.000,-Kč 

 Náklady na opravu a údržbu budovy min. 460.000,-Kč 

Hlasování: 6 pro 

 

e) Použití investičního fondu Kulturního střediska města Pečky ve výši 65.300,-Kč na 

úhradu nákladů spojených s nákupem pece na vypalování keramiky, včetně 

vypalovacích plat do VCP.  

Hlasování: 6 pro 

 

f) Zveřejnění prezentace města Pečky na multimediálním informačním panelu 

umístěném v Kolíně na Karlově náměstí a v aplikaci pro chytré mobilní telefony za 

celkovou cenu 16.900,-Kč/bez DPH. Prezentační období potrvá do 31.12.2021. 

Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Hlasování: 6 pro 

 

g) Výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Mašinka Pečky, Tř. Jana Švermy 825 pro 

školní rok 2018/2019 z počtu 24 dětí následovně: 

 Domeček    27 dětí 

 Jablíčko   27 dětí 

 Žabička   27 dětí 

 Sluníčko   27 dětí 

 Beruška   27 dětí 

 Kytička   27 dětí 

 Lištička   25 dětí 

   Hlasování: 6 pro 



 

h) Návrh ředitele Kulturního střediska města Pečky ve věci využití pozemku po 

případném  zbourání budovy čp. 88 ul. Bačovská na pořádání kulturních akcí.  

Hlasování: 1 pro, 2 proti, 3 zdrželi se hl. 

Tento bod nebyl schválen       

Důvodem je těsná zástavba rodinných domů.  

 

i) Revokace usnesení RM ze dne 2.5.2017, bod 4, písm.f ve věci uzavření SOD mezi 

městem Pečky a p. Danielem Kadavým, Měník 118 na zpracování projektové 

dokumentace a činností autorského dozoru na stavební akci „Úprava předprostoru 

podchodu Pečky“ za cenu 153.000,-Kč bez DPH tzn. 185.130,-Kč včetně 21% DPH. 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je architektonická studie 

zpracovaná MgA. Janem Drškou. RM pověřuje starostu města k uzavření výše 

uvedené smlouvy. Do dnešního dne byla PD pouze  p. Danielem Kadavým 

rozpracována, z osobních důvodů nebyla dokončena a žádné finanční prostředky 

nebyly vynaloženy. 

Hlasování: 6 pro 

 
j) Uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Pečky a společností M.A.A.T. spol. s r.o. na 

zpracování PD ve všech stupních, včetně AD na investiční akci: „Úprava křižovatky 

Tř.5.května a P.Bezruče, Pečky“ za cenu 177.000,-Kč bez DPH, tzn. 214.170,-Kč, 

včetně 21%DPH. Pověřuje starostu města uzavřením Příkazní smlouvy. 

Hlasování: 6 pro 

 

k) Prodej dřeva u rybníku Benešák /2 stromy/ vyvrácených při větrném poryvu za cenu 

750,-Kč/m
3
, včetně DPH. 

Hlasování: 6 pro 

        

 

 

 

Milan  U r b a n, starosta města                                          

 

Milan  P a l u s k a, místostarosta města        

 


