
  

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 15. 4. 2013 od 13.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

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

Šárka Horynová,  Ing. Petr Zedník, Mgr. Lenka Krúpová  

Ověřovatelé:   p. Šárka Horynová, p. Milan Paluska  

Zapsala:  L. Renková  

 

 

1. Zahájení: 

 

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

 

V 15.55 hod. se na  jednání RM dostavila Mgr. Ivana Zíchova – ředitelka Pečovatelské služby 

Pečky. Seznámila RM se získáním dotace  MPSV ČR ve výši  551.000,-Kč na pokrytí 

mzdových nákladů v roce 2013.   

Dále pohovořila o problematice garáže u Pečovatelské služby, kterou pronajímá Město Pečky.    

 

V 17.00 hod. se na jednání RM dostavil předseda dozorčí rady Pečeckých služeb s.r.o. Pečky, 

Karel Talacko, ohledně poskytnutí informací z posledního zasedání dozorčí rady dne 2. 4. 

2013.   

 

V 18.45 až 18.50 hod. bylo přerušeno zasedání RM a v jednání dále pokračovala Valná 

hromada Pečeckých služeb s.r.o. Pečky. Valná hromada schvaluje odměnu jednatelce 

Pečeckých služeb s.r.o. Pečky p. Adrianě Borovičkové ve výši 8.000,-Kč  

 

2. Rada bere na vědomí: 

 

 Přehled plnění rozpočtu města ke dni 31. 3. 2013.  

 Informaci o pokračování příprav podkladů veřejné zakázky instalace pevného basket. 

koše v Parkhale v Pečkách.  

 Zápis bytové komise ze dne 8. 4. 2013.  

 Informaci místostarosty o provozu Mateřské školy Mašinka Pečky v době letních 

prázdnin.  

 Oznámení ředitelky MŠ Mašinka o nezměněné výše úplaty za předškolní vzdělávání 

na školní rok 2013/2014.  

 Inspekční zprávu předloženou ředitelkou MŠ Mašinka Pečky.  

 Zápis ze zasedání dozorčí rady konané dne 2. 4. 2013.  

 Přesunutí bodu R 10 do příští rady+ vyhledat potřebné materiály  

 

3. Rada města schvaluje:  

     

a) Poskytnutí příspěvku Městu Kolín na provoz Protialkoholní záchytné stanice Kolín ve 

výši  6 000,- Kč. 

 

b) Poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč na zajištění koncertu profesorů pražské 

konzervatoře, který se uskuteční 13. 5. 2013 v ZUŠ Pečky. 

 

c) Rozpočtová opatření č.3 /2013.  

 

d) A doporučuje ZM Pečky ke schválení rozpočtová opatření č. 4/2013  



  

e) Změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Kulturní středisko města Pečky 

takto:  

- přepočtený počet zaměstnanců od 1. 7. 2013 činí 2,5. 

 

f) Zveřejnění výzvy včetně zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

akce „Vodovodní přivaděcí řad Radim Pečky“:   

      -    kriterium hodnocení – nejnižší nabídková cena bez DPH  

- složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek:  

 Ing. Roman Nešpor, Stanislava Hrstková, Ing. Václav Zavřel, Milan Paluska,      

            Petr Dürr  

 Náhradníci: Ing. Jiří Štěpán, Jaroslava Havelková, Ing. Jakub Douděra,    

            Ing. Karel Krištoufek, Ing. Věra Růžičková  

Výzva bude zveřejněna na profilu zadavatele, ve věstníku veřejných zakázek a na 

internetových stránkách města.   

 

g) Zkrácení výpovědní lhůty na pronájem bytu č. 3 č.p. 176 Velké Chvalovice p. L. S.a 

ukončení nájemního vztahu k 30.4.2013.    

 

h) Přidělení bytu  č.p. 176/3 Velké Chvalovice J. K., bytem Velké Chvalovice 176 

(přestěhování do většího bytu). 

 

i) Přidělení bytu č.p. 176/2 Velké Chvalovice po p.Š., manželům K., Ratenice.  

 

j) Přidělení bytu č. 11 v č.p. 218, Tř. 5. května Pečky, p. N., bytem Pečky, - přestěhování 

do menšího bytu.  

 náhradník: p. L. B., Pečky 

 

k) Přidělení bytu č. 37 v č.p. 218, Tř. 5. května Pečky (v případě uvolnění bytu)  p. T. M., 

Pečky…,  

náhradník: L. Š. A M. N., Pečky. 

 

l) Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“  č. IV-12-6013686/01 na pozemcích 

v majetku města č. parc. 356/9  v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice – pro firmu ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4 a  pověřuje pana starostu k podpisu této smlouvy. 

 

m) Vyloučení uchazeče Maděra a Šípek, spol.s.r.o., Poděbrady, Kluk 116, IČ 45144664 

z další účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ 

Pečky I. etapa“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 

137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Komise při otevírání obálek s nabídkami 

v souladu s utanovením § 71 odst. 9 písm. b) zákona zjistila, že nabídka neobsahuje 

návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

 

n) Ke dni  31.03.2013 ukončení zákazu užívání podzemních vod v lokalitě Kandie a ruší 

vyjímku užívání podružných vodoměrů na zálivku zahrad v této lokalitě. 

 

o) Nařízení města Pečky č.1/2013 - tržní řád města Pečky –viz příloha 

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

Horynová, Ing. Petr Zedník, Mgr. Lenka Krúpová    Odp. Ing. V. Zavřel  

 

p) A doporučuje ZM ke schválení přijmout text OZV č. 1/2013 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství a tím upravit  dosavadní OZV č. 4/2012 v článku č. 5.  

 



  

q) Na základě doporučení hodnotící komise uzavření  smlouvy o dílo mezi  společností  

Raisa Kolín, Havlíčkova 822, Kolín 4 a Městem Pečky, na realizaci stavební akce 

s názvem  Doplnění rozvodů veřejného osvětlení Pečky- lokalita "Na Varhánkách" a 

pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.  

 

r) Termín a program veřejného zasedání ZM dne 24.4.2013 od 17.30 hod. v Obřadní síni 

MěÚ Pečky  

 

s) Platový výměr ředitelce Mateřské školy Mašinka Pečky Mgr. Miroslavě Zumrové 

s účinností od 1.2.2013  

 

t) Na základě žádosti ředitelky MŠ Mašinka Pečky nákup repasovaného univerzálního 

robota do kuchyně Mateřské školy Mašinka Pečky od firma GastroArt v ceně 42.326,-

Kč včetně DPH 

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Tajemníkovi a ředitelce KS připravit rozdělení kompetencí včetně návrhů 

pracovních smluv od 1. 7. 2013 v rámci integrace VCP a KS Pečky.  

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové připravit do příští RM 

důvodovou zprávu ohledně pronajaté garáže u Pečovatelské služby Pečky.  

3. Jednatelce Pečeckých služeb p. Borovičkové informovat vlastníky podružných 

vodoměrů v lokalitě Kandie I a Kandie 2 o zrušení zákazu používání podzemních vod 

4. Odboru  výstavby, zemědělství,  životního prosředí a dopravy Ing. Zavřelovi 
zaslat informace majitelům rodinných domků o zrušení zákazu čerpání pozemních vod 

v lokalitě Kandie 1 a Kandie 2.  

5. Odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi 
vytvoření "Dodatku ke smlouvě č.004/2013" ze dne 8.1.2012 se změnou odstavce II. 

s platností od 1.5.2013: 

6. Odboru správy majetku a BH Ing. Růžičkové předložení plnění vyhlášky o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství článek č. 5 písm. e) za poplatky za „áčka“ 

za letošní rok.  

7. Odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi 

zveřejnit v Pečeckých novinách Nařízení města Pečky č. 1/2013. 

 


