
  

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 9. 12. 2013 od 15.00 hod.  

  

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

Horynová, Ing. Petr Zedník 

V 15.25 hod. se dostavila Mgr. Bc. Lenka Krúpová  

Ověřovatelé:   Ing. Karel Krištoufek, Šárka Horynová  

Zapsala: L. Renková  

 

1. Zahájení: 

 

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

V 17.15 hod. bylo přerušeno zasedání RM a v jednání pokračovala Valná hromada Pečeckých 

služeb s.r.o.  

Valná hromada Pečeckých služeb s.r.o. bere na vědomí: 

- zápis z jednání Dozorčí rady Pečeckých služeb s.r.o. Pečky ze dne 12. 11. 2013 

 

Valná hromada Pečeckých služeb s.r.o  schvaluje:  

 

1.  cenu vodného a stočného pro rok 2014 

 vodné:  31,00 + 15% DPH tj. 35,65Kč  

 stočné:  26,74 + 15 % DPH tj. 30,75Kč 

 celkem: 57,74 + 15% DPH tj. 66,40Kč  

 

2. prodloužení mandátní smlouvy jednatelce Pečeckých služeb s.r.o Adriáně 

Borovičkové do 31. 12. 2014 

 

Valná hromada Pečeckých služeb s.r.o. ukládá: 

- jednatelce Pečeckých služeb s.r.o. od doby zahájení provozu směšovací stanice na dodávku 

pitné vody pravidelně měsíčně zajistit rozbor obsahu dusičnanů v dodávané pitné vodě 

 

3.  Rada bere na vědomí: 

 

- Zápis z jednání bytové komise ze dne 4. 12. 2013  

- Seznam dlužníků k 30. 11. 2013 s tím, že ve vymáhání pohledávek se bude postupovat 

dle stanovených pravidel 

- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Pečky za rok 2013 

- Informaci o přijetí nabídky na dodávku elektřiny pro město Pečky a jeho 

příspěvkových organizací na rok 2014.  (Pečecké služby, kulturní středisko, 

vzdělávací centrum, mateřská škola).  Jedná se o pokračování již uzavřené smlouvy 

s výhodnějšími cenovými podmínkami 

 

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 12/2013  

 

b) Vyřazení nepotřebného DDHM likvidací z důvodu opotřebení a nefunkčnosti  

 

c) Poskytnutí daru členkám SPOZ za práci v SPOZ v roce 2013  

 



  

d) Uzavření  smlouvy o nájmu pozemku  mezi Městem Pečky a  Obcí Ratenice na 

pronájem pozemku č. parc. 210/4 o celkové výměře 892 m
2
 v obci a k.ú. Dobřichov 

(část cyklostezky). Smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena od 1.12. 2013 na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno na 100,- Kč/rok s 

úhradou vždy do 31.3. v běžném kalendářním roce. RM pověřuje starostu k uzavření 

této smlouvy. 

 

e) Doporučuje ZM ke schválení odkoupení podílu ve výši  5/6 vůči celku k pozemkům 

v obci a k.ú. Pečky - č. parc. 2274/4 -(koryto vodního toku umělé-966 m
2
), č. parc. 

2272/4-(komunikace-387 m
2
) a č. parc. 536/3-(komunikace-82 m

2
) - od paní Ivany 

Matějkové, Bystřice pod Hostýnem - 1/2 podílu, od paní Elišky Němcové, Nymburk 

- 1/6 podílu a od paní Marie Raulímové, Mšeno nad Nisou-1/6 podílu. Pozemky 

budou odkoupeny za cenu stanovenou soudním znalcem, která ke dni 6.11. 2013 činí 

za 5/6 podílu celkem 30.353,70 Kč. (Cena za celek=36.424,43). Město Pečky jako 

kupující uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú. v Kolíně. Prodávající strana 

uhradí daň z převodu nemovitostí. 

 

f) Prodloužení nájemní smlouvy Ž. H., z důvodu odbydlení objektu. 

Tento bod nebyl schválen 

 

g) Přidělení bytu č. 1 v čp. 139 ul. Petra Bezruče rodině H., Pečky.  

 

h)  Přidělení bytu č. 1 v č.p. 31, Š. L., Pečky.  

 

i) V případě uvolnění bytu č. 36 v č.p. 1042 jeho přidělení p. Zdeňku Lžičkovi, t.č. 

1042/32. Následně pak přidělení bytu č. 32 manž. Kubíčkovým, Ratenice 24.  

 

j) Podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje na rok 2014 a zároveň 

schvaluje výši finanční spoluúčasti jednotlivých žádostí a zavazuje se je dodržet 

v případě přidělení finančních prostředků  

-  Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství - spoluúčast 100.000,- Kč – 

částečné krytí nákladů z vlastních prostředků  na  výstavbu Vodovodní přivaděcí 

řad Radim-Pečky 

-  Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence  

    spoluúčast  263.500,- Kč – částečné krytí nákladů na provoz sportovní haly 

- Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - spoluúčast    

250.000,- Kč – částečné krytí nákladů na výbavu jednotky JPOII Pečky 

(vyprošťovací technika)  

 -  Středočeský Fond rozvoje obcí a měst - spoluúčast 250.000,- Kč – druhá etapa 

rekonstrukce komunikace ulice V Horkách  

 -  Středočeský Fond kultury a obnovy památek - spoluúčast 7.000,- Kč – vstupní     

dveře kaplička Velké Chvalovice  

 RM pověřuje starostu k podpisu těchto žádostí.  

 

k) Odpis a další nevymáhání pohledávek:  

- Radoňská Božena, Pečky, Masarykovo nám. 46, nájemné 11/12 ve výši 3.278,-

Kč,  

- Ing Jaroslav Štěpán, Kouřim, Barborka 593,  nájem za chodník  před č.p. 213 1 - 

10/2013 

 

l) Uzavření  jednotlivých smluv mezi městem Pečky a Pečeckými službami, s.r.o.:  

- Smlouva o údržbě veřejného osvětlení č.001/2014  

- Smlouva o údržbě hřbitova č.002/2014  



  

- Smlouva o údržbě a čištění komunikaci č. 003/2014  

- Smlouva o nakládání s komunálním odpadem  č.004/2014  s úpravou odst. II, 

bod č. 2  ponížení částky ze 632.000,- Kč na částku  371.000,-Kč  bez DPH  

- Smlouva o údržbě veřejné zeleně, trávníků a květin č. 005/2014  

- Smlouva o čištění komunikací zametacím strojem JOHNSON C 20 č.007/2014  

             - viz přílohy  

- Ceník služeb poskytovaných PS, s.r.o.  

 

m) Uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a firmou Jiří Kapr, Vrbová Lhota 120, na 

provedení odborných zahradnických služeb – prořez stromů ve městě Pečky a 

Velkých Chvalovicích na rok 2014 a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy  

 

n) Poskytnutí finančního daru (příspěvku) ve výši 20.000,-Kč občanskému sdružení 

Kubistin na částečné krytí nákladů na opravy evangelického kostela v Pečkách.  

 

o) Uzavření smlouvy o hudební produkcí  mezi Městem Pečky a p. Pavlem Doležalem, 

hudební skupina ECHO 91 na  zajištění kulturní  akce ples města konaného  dne 1. 

2. 2014 a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy  

 

p) Program a termín veřejného zasedání ZM dne 18. 12. 2013 v 17.30 v Kulturním 

středisku Pečky   

 

q) Změnu závazného ukazatele v příspěvkové organizaci Základní škola Pečky, Tř. 

Jana Švermy čp. – náklady na opravu a údržbu budovy ve výši 450.000,-Kč snížit na 

částku 409.000,-Kč. Důvodem je nižší vysoutěžená cena.   

 

5.  Rada ukládá:  

 

1. Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi zahájit přípravná 

řízení ke schválení změny Územního plánu města Pečky č. 01.  

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové připravit přehled  a návrh na 

možné sjednocení stanovení výše nájemného u bytových i nebytových prostor 

obdobného charakteru  a to za běžné i zrekonstruované byty  a nebytové prostory 

s tím, že odchylky budou odůvodněny.   

3. Tajemníkovi zjistit cenu opravy s odborným posudkem kopírovacího stroje Kyocera 

KM – C3232E.  


