
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 15.07.2013 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

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

Šárka Horynová,  Ing. Petr Zedník  

Omluveni:  Mgr. Lenka Krúpová 

Ověřovatelé:   p. Šárka Horynová, p. Ing. Petr Zedník 

Zapsala:  Bc.Eva Strnadová  

 

Zahájení: 

 

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

 

3.Rada bere na vědomí: 

- Zápis z jednání bytové komise ze dne 8. 7. 2013, 

- Plnění rozpočtu ke dni 31. 5. 2013, 

- Cenové nabídky na ozvučení sálu Základní umělecké školy Pečky s tím, že výsledek 

výběrového řízení bude předán ředitelce ZUŠ Pečky k realizaci, 

 

4.Rada města schvaluje:     

a) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,-Kč Sdružení železničních modelářů 

v Pečkách za uspořádání výstavy železničních modelů v Pečkách s názvem „Jede, jede 

mašinka“ 

 

b) Vyhlášení II. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z FRB na rok 2013 od 1. 8. 

– 31.8.2013. Na půjčky bude použita max.částka ve výši 540.000,-Kč. Komise žádosti 

zpracuje a poté předloží ZM v září ke schválení.       

 

c)  Poskytnutí finančních darů občanům za aktivní pomoc při povodních v červnu 2013  

 

d) Vyhlášení výzvy pro výběr dodavatele akce "Rozšíření MKDS 2013" a jediným 

hodnotícím kriteriem stanovuje nejnižší cenu díla. Dále stanovuje komisi pro 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  

 Ing. Karel Krištoufek – místostarosta města, odborník v oblasti PC a 

elektronických systémů, Bc. Jaroslav Rak – vedoucí obvodního oddělení 

Policie ČR, Petr Dürr – investiční technik města, Martin Homan - člen RM, 

František Tůma - SKPV Kolín (Policie ČR - ÚO Kolín, náhradníci: Ing. Petr 

Zedník, zástupce vedoucího oddělení PČR, Ing. Věra Růžičková, Milan 

Paluska, člen obvodního oddělení PČR Pečky 

Seznam uchazečů: 

 TECHart systems s.r.o., Machatého 679, 15200 Praha 5 

 MC Systems & Services, s.r.o., Weilova 1450/2e, 10200 Praha 10 

 EVS s.r.o., PO Box 29, 17.listopadu 1512, 25263 Roztoky u Prahy 

 K+H bezpečnostní systémy, s.r.o., O. Wichterleho 810 , 278 01  Kralupy nad 

Vltavou-Lobeček  (areál Kaučuk) 

 VSV connect, spol. s r.o., Bystřičná 632/16, 10400 Praha-Uhříněves 

 Torex Security, spol. s r.o., Chlumecká, 19800 Praha 9 

 

e) Přidělení bytu na základě doporučení bytové komise ze dne 8.7.2013: 



  

 Tř. 5.května 218, byt č. 34 – Z. M., bytem Chotutice  – postižena povodní, , 

nájemní smlouva uzavřena do konce roku 2013. 

 

f) Prodloužení nájemních smluv na základě doporučení bytové komise ze dne 8.7.2013: 

 V. H., Pečky, byt č. 1 do 31.12.2013 

 K. F., Pečky, byt č. 3 do 31.12.2013 

 P. R., Pečky, byt č. 2 do 31.12.2013 

 J. S., Pečky  do 31.12.2013 

 

g) Předání dlužné částky p. I. Š., bytem Tř. 5.května k soudnímu vymáhání. Paní Š. 

neplatí nájemné a ani nepodepsala dohodu o splátkách.  

 

h) Uzavření SOD mezi Městem Pečky a společností Plastikov, s.r.o, Mlýnská 4905/72, 

58601 Jihlava na stavební akci: „Výměna oken Kulturní středisko Pečky“ a pověřuje 

starostu města k uzavření uvedené smlouvy.  

 

i) Uzavření SOD mezi Městem Pečky a firmou Jan Březina, Bohouňovice I. 28, Ćervené 

Pečky, 28002 Kolín 2 na stavební práce:  „Rekonstrukce části chodníku Tř. Jana 

Švermy – změna č. 2“ a pověřuje starostu města k uzavření uvedené smlouvy. 

 

j) Uveřejnění výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky a prokázání kvalifikace 

VZMR na akci: Rekonstrukce plynové kotelny Kulturní středisko Pečky“, hodnotící 

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

obálek a hodnocení nabídek a seznam obeslaných uchazečů, zadání prostřednictvím 

elektronických portálů.  

Složení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a  hodnocení nabídek: 

 Milan Paluska, Ing. Petr Zedník, Ing. Václav Zavřel, Ing. Petr Bareš 

Krakovany116, projektant, Ing. Věra Růžičková, náhradníci: Ing. Karel 

Krištoufek,  Martin Homan, Ing. Joef Beránek, Ing. Jakub Douděra, Petr Dürr 

Seznam uchazečů: 

 Jiří Kvasil, Církvice 217, 285 33 

  OMNITHERM a.s., V Zahrádkách 486, 252 66 Libčice nad Vltavou 

  MTH Kolín, spol. s r.o., Klenovcová 597, 280 02 Kolín II.  

  Thermokomplet 1990, s r.o., Lípová 66, 289 12 Třebestovice 

  Fa Grunwald plynová zařízení , Pláničkova 492/3 , Praha 6 

  František Pokorný, Revoluční 1318,  290 01  Poděbrady III. 

  

k) Uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a firmou Arboreus, Ing. L. Adámkem,  

Kostelní 25, 25088 Čelákovice za cenu 10.716,-Kč bez DPH pro Pečky a pro Velké 

Chvalovice na úpravu zeleně kolem pomníků v Pečkách u nádraží a ve Velkých 

Chvalovicích  a pověřuje starostu města k uzavření uvedené smlouvy. 

 

l) Zapojení Města Pečky do tříděného sběru cartridgí a tonerů s firmou Cart4Future 

s.r.o., Pompova 260/23, 617 00 Brno formou bezplatného umístění sběrného boxu na 

sběrném dvoře v Pečkách. 

 

m) Trasy napojení novostavby obytného domu na pozemku č.par. 497/1 na inženýrské 

sítě uložené v městském pozemku č.par. 497/2 a komunikační napojení na městský 

pozemek č.par. 497/7, vše v k.ú. Pečky. 

 

n) Provedení vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 83 V.B.Třebízského, Pečky přes 

pozemek č.parc. 1679 v k.ú. Pečky v části areálu hasičské zbrojnice v Pečkách.  

 



  

o) Uzavření SOD mezi Městem Pečky a Františkem Dvořáčkem, Pečky 245 na rozšíření 

městského rozhlasu (včetně doplnění tří světelných bodů) na sídlišti v Pečkách - ul. 

V Horkách. Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy. 

 

p) V souvislosti s červnovými povodněni v lokalitě Pečky, „Bačov“ RM schvaluje podání 

žádosti o dotaci z MMR ČR, z  programu „Podpora bydlení při živelní pohromě“, 

dotační titul č. 2 – Odstranění stavby, dotační titul č. 3 – Příspěvek 30.000,-Kč na 

opravu bytu. 

 

q) Uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" č. IV-

12-6016305/2 týkající se pozemků v majetku města č. parc. 2265/153, 2264/33, 

2264/1 v obci a k.ú. Pečky - pro fy. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Jedná se cca 26 bm. 

Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy. 

 

r) Záměr pronajmout po dokončení výstavby vodovodní přivaděcí řad Radim – Pečky 

obchodní společnosti Pečecké služby, s.r.o. Pečky. 

 

s) Podání žádosti na ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň ve věci vyvýšení trafostanice TS 

281 187 v k.ú. Pečky, lokalita „Kandie“. Při deštivém počasí dochází k zatopení 

trafostanice a následným výpadkům el.energie. 

 

t) Prodloužení lhůty pro podání nabídek z 11. 7. 2013 do 1. 8. 2013 veřejné zakázky 

malého rozsahu na dodávku akce: „Pevný basketbalový koš Pečky“. 

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové (Janě Najbrtové) 

připravit veškeré podklady k podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR, odbor politiky bydlení, Staroměstské nám. 6, Praha 1.  

2. Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové ve spolupráci 

s předsedou sportovní komise Ing. Petrem Zedníkem připravit návrh varianty č. 2, 

mobilní basketbalový koš, který bude respektovat rozměry hřiště sportovní haly. 


