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Čj.:  PEC/70/2019 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 7. 1. 2019 od 14.30 hod. na Městském úřadě v 

Pečkách.      

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

 

Rada města schvaluje:    

 

a) Revokaci úkolu 5.2.z 24.9.2018 s tím, že kašna bude řešena v rámci celkové 

revitalizace  Masarykova náměstí.   

Hlasování: 7 pro  

 

b) Rozpočtová opatření města Pečky č. 13/2018 – viz příloha  

Hlasování: 7 pro  

 

c) Prominutí výpovědní doby MUDr. Václavu Macurovi vzhledem k ukončení jeho 

nájemní smlouvy k 31. 12. 2018.     

Hlasování: 7 pro  

 

d) Uzavření nájemní smlouvy s Bc. S.M., bytem Velké Chvalovice, Pečecká  176, byt č. 

4 – viz příloha.   

Hlasování: 7 pro  

 

e) Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky a 

firmou API Kolín s.r.o., Sadová 140, 281 21 Červené Pečky, IČ: 06189571 na služby 

související se zpracováním podkladů a dokumentace výběrového řízení na zhotovitele  

projektové dokumentace "Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever" - 

2. etapa, v souladu s vnitřní směrnicí zadavatele, se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázkách (ZZVZ), ve znění pozdějších předpisů, především 

v souladu s § 6 ZZVZ, příp. s pravidly poskytovatele dotace (dále jen Fond) a 

zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace výběrového řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu  "Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever" - 2. etapa - 

projektová dokumentace. RM pověřuje starostku uzavřením výše uvedené smlouvy.  

Hlasování: 7 pro  

 

f) Použití dotace poskytnuté v roce 2018 Základní škole Pečky, p.o. Tř. Jana Švermy čp. 

540 nejpozději  v termínu do 30. 6. 2019, s tím, že použití dotace bude písemně  

doloženo.  

Hlasování: 7 pro  

 

g) Zřízení nového  pracovního místa - koordinátor projektů města se zařazením  do 

odboru správy majetku města a BH.  

Hlasování: 7 pro  
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h) A doporučuje ZM ke schválení podání  žádosti o dotaci  z dotační výzvy   MMR 

z programu Podpora obnovy a rozvoj venkova pro dotační titul Podpora místních 

komunikací na investiční  akci: „Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad“ 

(celkové náklady 4 mil. Kč, platné stavební povolení, realizace na jaře 2019).   

Hlasování: 7 pro  

 

i) Uzavření SOD mezi městem Pečky a   firmou API Kolín s.r.o., Sadová 140, 281 21 

Červené Pečky na zpracování žádosti o dotaci na investiční akci: „Rekonstrukce 

komunikace ul. Jiřího z Poděbrad“. RM pověřuje starostku uzavřením výše uvedené 

smlouvy.  

Hlasování: 7 pro  

 

j) A doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o dotaci z dotační výzvy MMR z 

programu Podpora obnovy a rozvoj venkova pro dotační titul Podpora obnovy 

sportovní infrastruktury na akci: „Obnova povrchu a dovybavení venkovního 

sportovního víceúčelového hřiště Pečky včetně renovace atletického oválu, opravy sítí  

a dovybavení šaten“.   V případě nezískání dotace nebude akce realizována.  

Hlasování: 6 pro, 1 proti  

 

k) Jmenování členů a náhradníků výběrové komise  na obsazení pracovní pozice – 

samostatný referent odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy.  

Předseda:   Mgr. Alena Švejnohová  – starostka 

Členové:    Mgr. Blanka Kozáková – místostarostka 

                   PaedDr. Cecilie Pajkrtová - tajemnice    

                   Ing. Václav Zavřel – vedoucí odboru  výstavby MěÚ 

                   Ing. Josef Beránek – zástupce odborové organizace 

Náhradníci: Bc. Iveta Minaříková  - místostarostka 

                   Tomáš Vodička – člen rady města 

                   Marcela Bahníková – vedoucí E-S odboru MěÚ  

                   Miroslav Vaníček – vedoucí odboru výstavby MěÚ Sadská 

Hlasování: 7 pro  

 

l) A jmenuje ředitele ZŠ Pečky  Mgr. Ing. Luboše Zajíce jako člena do komise pro 

kulturu a vzdělávání.   

Hlasování: 7 pro  

 

m) Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkových organizací se stanoví s platností od 

1.1.2019  procentní sazbou, a to ve druhém stupni řízení 16%, ve třetím stupni řízení 

21% a ve čtvrtém stupni řízení 31%.  

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl.  

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


