
  

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 18. 2. 2013 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

 

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

Mgr. Lenka Krúpová 

Nepřítomni:    Ing. Petr Zedník, Šárka Horynová 

Ověřovatelé:   p. Paluska Milan, p. Homan Martin  

Zapsala:  L. Renková  

 

 

1. Zahájení: 

 

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

 

V 15.30 hod. bylo přerušeno jednání rady města a v jednání dále pokračovala valná hromada 

společnosti Pečeckých služeb s.r.o. za přítomnosti jednatelky Pečeckých služeb Adriany 

Borovičkové. A. Borovičková předložila valné hromadě plán investic, technického 

zhodnocení vodohospodářského majetku a plán oprav majetku, který je v nájmu společnosti.  

 

Valná hromada PS s.r.o. Pečky schvaluje:  

- plán investic a technického zhodnocení do vodohospodářského majetku, který 

je vložen do majetku Pečeckých služeb s.r.o. a navržen jednatelkou Pečeckých 

služeb Adrianou Borovičkovou.  

- plán oprav majetku města, jež mají v nájmu Pečecké služby s.r.o.. Maximální 

finanční výše těchto oprav musí být do 30% celkového nájmu.   

 

2. Rada bere na vědomí: 

 

 zápis z jednání komise pro školství, tělovýchovu a kulturu dne 12. 2. 2013   

 zápis z jednání bytové komise ze dne 13. 2. 2013   

 zápis ze zakládací schůze SRPŠ při Základní škole Pečky, včetně jejich stanov  

 zprávu o činnosti MO Svazu tělesně postižených za rok 2012   

 

 

4.Rada města schvaluje:  

 

 

a) Revokaci usnesení RM ze dne 21. 1. 2013 bod č. 4n)  

   

b) Uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Pečky a společností Valldemossa s.r.o. na 

administraci výběrového řízení (zjednodušené podlimitní) na investiční akci 

„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ I. etapa“ za řešení podání námitek a návrhů ze 

strany stěžovatelů a zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.     

    

c) Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Hospice a Mobilního Hospice Anežky 

České, Červený Kostelec na rok 2013 ve výši 3.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy 

mezi oběma stranami.   

  

d) Poskytnutí finančního příspěvku na činnost Mysliveckému sdružení Pečky na rok 

2013 ve výši 6.000,-Kč  



  

 

e) Přijetí  sponzorských darů Kulturnímu středisku Pečky pro činnost tanečního kroužku 

DC  Glow od firmy AUMA-Servrpohony spol.s.r.o. – 20.000,-Kč, Karel Vaníček – 

2.000,-Kč, Kenast – 2.000,-Kč. Tyto částky jsou účelově určené na činnost tohoto 

kroužku.  

 

f)   Poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro SRPŠ při ZŠ Pečky, Tř. Jana Švermy 

342 ve výši 5.000,-Kč s tím, že bude předložena výroční zpráva a v průběhu roku 

budou podávány informace o činnosti sdružení.  

 

g) A doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace SFŽP v rámci Operačního programu 

životního prostředí, prioritní osa č. 1, č. výzvy 34 na investiční akci „Vodovodní  

přivaděcí řad Radim-Pečky“.  

 

h) Uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Pečky a společností Valldemossa s.r.o. na 

administraci výběrového řízení (podlimitní) na realizaci veřejné zakázky „Vodovodní 

přivaděcí řad Radim – Pečky“ a zmocňuje starostu uzavřením výše uvedené smlouvy.  

 

i) Uzavření SOD mezi Městem Pečky a společností Vodos s.r.o. Kolín na zajištění 

technického dozoru investora (TDI) včetně potřebné administrace a zmocňuje starostu 

k podpisu této smlouvy.   

 

j) Uzavření SOD mezi Městem Pečky a společností MATEX HK, spol.s.r.o. Hradec 

Králové na zhotovení veřejného osvětlení na Masarykově nám. a Tř. 5. Května a 

zmocňuje starostu k popisu této smlouvy.   

   

k) Zajištění podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na Zateplení Mateřské 

školy Mašinka – II. etapa  

Tento bod nebyl schválen 

 

l) A doporučuje ZM nepřijmout dotaci ze SFŽP prioritní osa č. 3 výzva č. 35 na realizaci 

zateplení MŠ Mašinka Pečky – II. etapa s tím, že RM doporučuje rozdělit zateplení MŠ 

na více etap a tyto zahrnout do rozpočtů následujících let a postupně  realizovat 

z vlastních finančních prostředků.  

  

m) Zveřejnění  záměru na prodej nově zaměřeného pozemku  č. parc. 1449/232 (2 m
2
) v obci 

a k.ú. Pečky za podmínek: 

a. jedná se o pozemek, na kterém se nachází stavba cizího vlastníka  

b. cena pozemku byla stanovena na 300,- Kč/m
2
  

c. prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy a zaregistrování smlouvy u K.Ú. 

v Kolíně 

d. kupující zajistí vypracování GP a uhradí poplatek spojený s převodem 

nemovitosti u K.Ú. v Kolíně   

   

n) A doporučuje ZM ke schválení přijmout dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci 8. 

výzvy projektu Leader na stavební akci „Pečky 2013 – chodíme, netrpíme“  

Předpokládané celkové výdaje 900,000,-Kč 

Výše dotace ze SZIF 434.890,-Kč  

Spoluúčast 465.110,-Kč.  

 

o) Rozdělení příspěvku na činnost v roce 2013 sportovním organizacím do výše 50.000,-Kč. 

 



  

p) A doporučuje ZM ke schválení rozdělení příspěvku na činnost sportovním organizacím 

ve výši nad 50.000,-Kč následujícím způsobem:  

 

AFK Pečky   250.000,- Kč 

Spartak Pečky   125.000,- Kč 

Sokol  Pečky   220.000,- Kč 

Basketbal Pečky   125.000,- Kč 

BK Pečky     30.000,- Kč 

Velké Chvalovice     25.000,- Kč 

Vodáci     80.000,- Kč 

Cyklisti     10.000,- Kč 

OS Dráčata     25.000,- Kč 

Nohejbal Velké Chvalovice       5.000,- Kč 

BHC Fighting Saints       5.000,- Kč 

   

REZERVA   100.000,- Kč 

  

CELKEM 1.000.000,- Kč 

 

 

q) Použití nevyúčtovaných finančních prostředků za rok 2012 poskytnuté městem Pečky do  

31.12.2013 následujícím sportovním oddílům: 

- Cyklistický oddíl Pečky   3.864,-Kč 

- TJ Spartak Pečky             14.210,-Kč 

- AFK Pečky             42.780,-Kč 

- Vodácký oddíl             26.450,-Kč 

 

r) Prodloužení nájemní smlouvy do 30. 6. 2013 p. Žanetě Horváthové, Bačovská 88. 

 

s) Přidělení bytu č. 2 v čp. 46 Kristýně Vorlíčkové, Pečky, 5. května 218.  

  

t) Přidělení bytu č. 11 v čp. 218 p. Veroně Havlíkové, Pečky, Lobňanská 926.  

  

u) Ukončení nájemní smlouvy a prominutí výpovědní lhůty  manž. S. ke dni 28.2.2013 

   

v) Přidělení bytu č. 25 v čp. 218 manž. P. a E. M., Pečky 

   

w) Na základě žádosti MŠ Mašinka Pečky prodej nepotřebného majetku   

  

x) Žádost MŠ Mašinka Pečky na převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 ve 

výši 1.054, 57 Kč do rezervního fondu.  

  

y) Na základě žádosti Městské knihovny Pečky vyřazení zařízení a vybavení z účetní 

evidence z důvodu technické nepoužitelnosti a zastaralosti   

 

z) Uzavření nájemní smlouvy na již umístěnou pohyblivou síťovou kameru na domě čp. 330 

(Pečky, ul. P. Bezruče – Sokolovna) s vlastníkem této nemovitosti – TJ Sokol Pečky, 

zastoupený paní Evou Jíchovou 

  

 

 

 



  

5. Rada  ukládá:  

 

1. Místostarostovi Ing. Krištoufkovi ve spolupráci s jednatelkou Pečeckých služeb 

připravit vzory povolenek pro vjezd vozidel zaměstnanců Pečeckých služeb.  

2. Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi zajistit umístění  

dopravní značky omezující rychlost -  30 km před budovu ZŠ Pečky.  

3. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zveřejnění záměru na prodej 

pozemku č. parc. 1449/232 (2m
2
) v obci a k.ú. Pečky.  

4. Tajemníkovi pozvat na příští jednání RM p. Dršku, Ing.arch. Pavla Švandu, M.Sc.  

předsedu stavební komise ohledně řešení oken, fasády apod. v Kulturním středisku 

Pečky.  


