
  

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 10. 06. 2013 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

Přítomni:  Milan Urban, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Martin Homan,  

Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník 

Omluveni:  Mgr. Lenka Krúpová  

Ověřovatelé:   Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník 

Zapsala:  Bc.Eva Strnadová 

 

V 15.45 hodin odešel za zasedání starosta města – řešení škod na majetku města po povodních 

s likvidátorem. Průběh jednání řídil místostarosta Ing. Karel Krištoufek. 

 

Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan Urban.  

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

- Žádost o finanční příspěvek na realizaci projektu „Cyklostezka Ratenice-Pečky“ s tím, že 

výše příspěvku je zahrnuta do rozpočtového opatření č. 6/2013, 

- Termíny zasedání rady města o letních prázdninách - 15. 7. 2013, 19. 8. 2013,  

 

 

4.Rada města schvaluje:  

     

a)  Na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky zadávané jako 

veřejná zakázka malého rozsahu Vláček plný pohádek a poznání: 

1. vyřazení uchazeče Recydo Ulehla, s r.o.,který  nepředložil požadované písemné 

doplnění a vysvětlení  nabídky  

2. uzavření  SOD mezi Městem Pečky a vítězným uchazečem na část 1  Jiří Kapr , Na 

Kovárně 120, 289 11 Pečky na zhotovení zemních prací a na část 2 s Martinem 

Holubem, Horní Chvátliny 5, 281 44 Zásmuky na dodávku herních prvků. Uzavření 

smlouvy po schválení rozpočtového opatření č. 6/2013. Pověřuje starostu města 

k uzavření SOD.    

 

b) Přesunutí bodu na příští zasedání RM - zhotovení dělící zdi mezi čp. 218 a 1059.  

Tento bod je přesunut na příští zasedání RM  

 

c) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 6/2013, které bude 

aktualizováno dle skutečnosti /povodně/ + navýšit položku 3111 MŠ Mašinka. 

 

d) A doporučuje ZM ke schválení doplnění  Pravidel pro hospodaření s účelovým 

peněžním fondem " Fond rozvoje bydlení" na území města Pečky takto: 

 V Čl. III, bod 4.) bude doplněn další druh půjčky - poř. č. 16 

Opravy nemovistí včetně demoličních prací v důsledku poškození živlem,  

            horní hranice  150 tis. Kč 

Roční úrok 0, lhůta splatnosti max. 5 let 

 V Čl. IV bod  bod 8. se doplňuje věta:  

Pro poskytnutí půjček dle poř. č. 16 může RM Pečky vyhlásit  mimořádné 

výběrové řízení.      

       



  

 

 

e) Přesunutí bodu na příští zasedání RM - zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace  k 

podání nabídky a prokázání kvalifikace VZMR  na stavební práce: „Pevný 

basketbalový koš“ 

Tento bod je přesunut na příští zasedání RM  

 

f) Revokaci usnesení ze dne 27.5.2013 pod čj. 1200/2013, bod č. 4, písm. n/. 

 

g) Přidělení bytu č.30 v č.p. 1042 ul. Chvalovická v Pečkách a uzavření nájemní smlouvy 

na dobu určitou od 1.7.2013 do 31.12.2013 s panem V. N., bytem Jeronýmova ul., 

Pečky. Důvodem je zajištění bydlení pro osoby postižené povodní.   

 

h) Uzavření smlouvy o bezúplatném používání majetku - částí pozemků č. parc. 2007/14 

a 2007/6 před domem čp. 821 a 822 v Pečkách. Smlouva bude uzavřena se 

Společenstvím vlastníků bytových jednotek čp. 821 a 822 zastoupených p.Pavláskem 

a p.Kmochem na dobu určitou od 1.7. 2013 do 30.6. 2023, tzn. 10 let. Pověřuje 

starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy.   

 

i) Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků č. parc. 344/2 a 345 v obci Pečky a k.ú. Velké 

Chvalovice - pozemky hřiště Velké Chvalovice. Smlouva bude uzavřena mezi Městem 

Pečky a TJ Sokol Velké Chvalovice zastoupená předsedou oddílu panem P. Ratajem 

na dobu určitou a to od 1.7. 2013 do 30.6. 2033 tzn. 20 let s výpovědní lhůtou 12 

měsíců. Pověřuje starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy.  

 

j)  Uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VBř" č. IV-12-

6016455/VB002 s firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, týkající se části 

pozemku č. parc. 1600 v obci a k.ú. Pečky. Pověřuje starostu města k uzavření 

uvedené smlouvy. 

 

k) Finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč na uspořádání „Dětského dne“ ve Velkých 

Chvalovicích na základě žádosti TJ Sokol Velké Chvalovice. 

 

l) Program a termín veřejného zasedání ZM dne 19. 6. 2013 v 17.30 hodin v Kulturním 

středisku Pečky.     

 

5.  Rada  ukládá:  

 

1. Vedoucí ek. správního odboru M. Bahníkové doplnit Pravidla Fondu rozvoje bydlení 

ve výše uvedeném bodě. 

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zahájit přípravné projektové 

práce na zadání zadávací projektové dokumentace na obnovu plynové kotelny 

v Kulturním středisku Pečky v důsledku zaplavení povodní. Zjistit alternativní řešení  

u jiných dodavatelských firem. 

3. Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zjistit cenovou nabídku 

na drátěný plot - zhotovení dělící zdi mezi čp. 218 a 1059. Důvodem je úspora 

nákladů. 

4. Vedoucí ek. správního odboru M. Bahníkové připravit navýšení výdajové položky  

rozpočtového opatření č. 6/2013 v kapitole 5272 a zároveň navýšit položku 3111 MŠ 

Mašinka. 

5. Vedoucí ek. správního odboru M.Bahníkové ve spolupráci s velitelem JPO II. 

připravit návrh mimořádných odměn pro členy JPO II. Pečky  za pomoc při 

odstraňování  následků při povodních. 


