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Čj.:  PEC/152/2019 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 21. 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) Jednací řády komisí Rady města Pečky.  

Hlasování: 7 pro  

 

b) A doporučuje ZM ke schválení Jednací řády výborů Zastupitelstva města.  

Hlasování: 7 pro  

 

c) Přesunutí bodu „Zásady pro vydávání Pečeckých novin“ na příští zasedání RM dne 

4.2.2019. 

Hlasování: 7 pro  

 

d) A jako zřizovatel dává souhlas Městské knihovně Sv. Čecha, Tř. 5.května 241, Pečky 

s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro oblast podpory 

knihoven v max. výši 72.000,-Kč s tím, že spoluúčast knihovny bude v max. výši  

25.000,-Kč.  Záměrem je vybavení veřejných prostor knihovny /viz příloha/ 

Hlasování: 7 pro  

 

e) 1. Uzavření příkazní smlouvy na zpracování  podkladů a dokumentace výběrového 

řízení na zhotovitele stavby mezi Městem Pečky a firmou API Kolín, s.r.o. 

zastoupenou Michalou Dekiskou za cenu 17.500,- Kč + jízdné 18,- Kč za km nad 

rámec dvou návštěv /Není plátcem DPH/. 

2. Uveřejnění výzvy a zadávací dokumentace VZMR akce: "Vybudování nového VO a 

městského rozhlasu v ulicích Na Varhánkách a  Dělnická v Pečkách",  hodnotící 

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

obálek a hodnocení nabídek: 

Termín konání výběrového řízení a otevírání obálek: 18.2.2019 ve 12:30 hod 

 

Složení členů a náhradníků komise pro hodnocení nabídek: 

1. Bc. Iveta Minaříková, místostarostka Mgr. Blanka Kozáková, místostarostka 

2. Tomáš Vodička, člen RM   Ing. Pavel Krejčí, investiční technik 

3. Ing.Věra Růžičková, vedoucí odboru BH Ing. Václav Zavřel, vedoucí stav. odboru 

4. Ing. Jana Zindrová, prac. stav. odboru Hana Pokorná, prac. odboru ŽP 

5. Ing. Josef Beránek, prac. stav. Odboru Ing. Jakub Douděra, prac. stav. Odboru 
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Seznam uchazečů:  

    AVE Kolín, s.r.o., Třídvorská 1501, 280 00 Kolín V, IČ: 25148117 

    František Dvořáček, 5. května 245, 289 11 Pečky, IČ: 46377867 

    MATEX HK, Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 

    Elmoz Czech, s.r.o., Popovice 76257 01 Postupice, IČ: 47544929 

    RAISA, s.r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín, IČ43005071 

RM pověřuje starostku města podpisem výše uvedené příkazní smlouvy.  

Hlasování: 7 pro  

 

f) Vyhlášení I. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z FRB na rok 2019 bez 

priority. V tomto výběrovém řízení bude na půjčky použita maximální částka 

800.000,-Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 1.2.2019 – 28.2.2019. 

Hlasování: 7 pro  

 

g) Uzavření Dodatku č. 2 ke SOD akce: „Dešťová kanalizace Klicperova ul. Pečky“ mezi 

městem Pečky v zastoupení starostky Mgr. Aleny Švejnohové, Masarykovo nám. 78, 

Pečky a společností GASKO, spol. s r.o., v zastoupení Milana Vodvářky se sídlem 

Klejnarská 155, Kolín IV. Důvodem je změna termínu v článku II. odst. 2.1 o 

prodloužení doby k realizaci povrchů, které z důvodu opravy vodovodu nejsou 

technologicky možné z klimatických podmínek vyhotovit. Termín je tímto dodatkem 

prodloužen do 30.4.2019. Pověřuje starostku města podpisem výše uvedeného 

dodatku. 

Hlasování: 7 pro  

 

h) Revokaci usnesení RM ze dne 7.1.2019, bod g) ve věci zřízení nového pracovního 

místa – koordinátor projektů města se zařazením do odboru správy majetku města a 

BH.  

Hlasování: 7 pro  

 

i) Zřízení nového pracovního místa – koordinátor projektů města se zařazením do 

kompetence starostky. 

Hlasování: 7 pro  

 

j) Přesunutí bodu „Závazné ukazatele příspěvkových organizací 2019“ na příští zasedání 

RM dne 4.2.2019  

Hlasování: 7 pro  
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k) Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na 

budově Městského úřadu Pečky dne 10. března 2019. 

Hlasování: 6 pro, 1 zdržel se hl.  

 

l) Uzavření Dodatku ke smlouvě o prezentaci  /VKKO-365928/ mezi městem Pečky 

s společností Daruma s.r.o., Zelinářská 10, 30100 Plzeň. Prezentace města bude 

zveřejněna na multimediálním informačním panelu umístěném v Poděbradech a 

Nymburce pro chytré mobilní telefony za cenovou kalkulaci: 

Cenová kalkulace formátu 50x50mm – informační panel umístěný v Poděbradech 

1. Splátka 6.600,- + DPH po korektuře 

2. Splátka 2.300,- + DPH 31.03.2020 

3. Splátka 2.300,- + DPH 31.03.2021 

Cenová kalkulace formátu 50x50mm – informační panel umístěný v Nymburce 

1. Splátka 3.300,-  + DPH po korektuře 

2. Splátka 1.200,- + DPH 31.03.2020 

3. Splátka 1.200,- + DPH 31.03.2021 

Pověřuje starostku města podpisem výše uvedeného dodatku ke smlouvě. 

Hlasování: 5 pro, 2 zdrželi se hl.  

 

m) A doporučuje ZM ke schválení prodej části pozemku č. parc. 482/1 o celkové výměře 

1 m
2
 v obci a k.ú. Pečky (u čp. 31, Masarykovo nám.). Pozemek bude odprodán firmě 

Senior Resort, s.r.o. zast. paní Ladou Šimáčkovou se sídlem ve Vrbové Lhotě, čp. 14 

za cenu 100,- Kč/m
2
. Kupující dále uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú.  

v Kolíně a zajistí úhradu vypracování geometrického plánu.  

Hlasování: 7 pro  

 

n) Přesunutí bodu „Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – kabiny TJ 

Sokol ve Velkých Chvalovicích, ul. Ke Hřišti, čp. 193“ na příští zasedání RM dne 

4.2.2019. 

Hlasování: 7 pro  

 

o) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. parc. 1680 v obci a k.ú. Pečky - na 

náměstí za těchto podmínek: 

- pronájem pozemku na dobu určitou 1 rok 

- pozemek pod stavbou stánku za cenu 600,- Kč/m
2
/rok (tzn. 4.800,- Kč/rok) +    

  chodník cca 20 m
2
 za cenu 200,- Kč/měsíc (tzn.2.400,- Kč/rok) = celkem  

  7.200,-Kč/rok 

- spolehlivost nájemce 

Hlasování: 7 pro  
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p) Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř - služebnosti" - č. IV-12-6021681/1 -  na pozemku  

v majetku města č. parc. 47/1 (ul. Pražská) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice - pro 

firmu ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8 za nabídnutou cenu ve 

výši 1.000,- Kč + DPH. 

Pověřuje starostku města podpisem výše uvedené smlouvy. 

Hlasování: 7 pro  

 

q) A souhlasí s podáním žádosti Pečovatelské služby města Pečky, Chvalovická 1042, 

Pečky o neinvestiční dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje ve výši 

600.000,-Kč na provozní náklady související s poskytováním pečovatelské služby. 

Hlasování: 7 pro  

 

r) Doplnění dalšího člena do Komise pro kulturu a vzdělávání p. Miroslava Vlka. 

Hlasování: 7 pro  

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


