
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 25.11.2013  

  

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

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

Ověřovatelé:   Mgr.Bc.Lenka Krúpová, Martin Homan, 

Zapsala:  Bc.Eva Strnadová 

 

1. Zahájení: 

 

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

 

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

- Informaci starosty ve věci umístění herního prvku do zahrady MŠ Mašinka Pečky 

s tím, že výběr vyřezávaného herního prvku je v kompetenci vedení MŠ Mašinka 

Pečky,  

- Informaci o omezeném provozu MŠ Mašinka Pečky o vánočních svátcích 2013,  

- Plnění rozpočtu města ke dni 31. 10. 2013, 

- Vzdání se funkce pracovního místa ředitelky Pečovatelské služby města Pečky ke dni 

31. 12. 2013,  

- Informaci ředitele ZŠ Pečky o výsledku poptávkového řízení ve věci – výměna 

hlavního serveru ZŠ Pečky,  

- Informaci starosty ve věci umístění betonového stolu na stolní tenis s tím, že Město 

Pečky nemá v současné době žádné vhodné a bezpečné místo. Výhledově v příštích 

letech by bylo možné tento stůl vybudovat v prostoru zadní části u základní školy, 

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Rozpočtová opatření č. 11/2013. 

 

b) Doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled na 

období 2015 - 2018   

-  příjmy celkem 59 748 tis. Kč 

- výdaje celkem  61 522 tis. Kč 

   Jedná se o schodkový rozpočet, schodek bude kryt použitím peněžních prostředků 

předchozích období. 

  

c) Vypsání veřejné zakázky – zjednodušené řízení podlimitní na akci: „Za Pečky 

zelenější“, zadávací dokumentaci, návrh SOD, text výzvy. Hodnotící kriterium: 

nejnižší nabídková cena bez DPH 

Složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek: 

 Mgr.Bc.Lenka Krúpová 

 Ing. Anna Stočesová 

 Ing. Petr Zedník 

 Ing. Věra Růžičková 

 Hana Pokorná 

   Náhradníci: 

 Ing. Karel Krištoufek 

  Ing. Jaroslava Hofová 



  

  Šárka Horynová 

  Petr Dürr 

  Ing. Jana Zindrová 

  Oslovení uchazeči: 

1. Ing. Pavel Schuch, Zelená 1037, Kostelec nad Černými lesy 

2. Zahradní svět- Šárka Talácková, Poděbradova 147, Jičín - Čejkovice 

3. Školky- Montano, spol. s .r.o. , Přerov nad Labem 410 

4. BAOBAB- péče o zeleň, s.r.o., Rýznerova 3/24, Únětice 

5. Colutea, spol. s.r.o. Zahradní 433, Zásmuky 

 

d) Uzavření dodatku č. 1 ke SOD „Oprava hřbitovní zdi“ mezi Městem Pečky a firmou 

Daniel Šperk, Poděbrady, Čsl. armády 756/III. Pověřuje starostu města k podpisu 

uvedeného dodatku. 

 

e) Doporučuje ZM ke schválení poskytnout dotaci vlastníkům nemovitostí postižených 

červnovými povodněmi v rámci zveřejněné výzvy MMR, dotační titul č. 3 – 

„Úhrada nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného živelní 

pohromou“. 

 

f) Doporučuje ZM ke schválení prodej části pozemku č. parc. 2265/34 v obci  

a k.ú. Pečky (ul. Hellichova) – cca 12 m
2
 - část pozemku pod již umístěnou 

rozvodnou skříní. Pozemek bude odprodán firmě ČEZ Distribuce a.s., se sídlem  

v Děčíně za cenu 300,- Kč/m
2
 + 21% DPH. Poplatek spojený s vypracováním 

geometrického plánu a poplatek spojený s převodem nemovitosti u K.Ú. v Kolíně 

uhradí strana kupující.  

 

g) Plán hospodářské činnosti města na rok 2014. 

 

h) Zveřejnění  záměru na pronájem pozemku č. parc. 210/4 /pozemek pod cyklostezkou 

Ratenice-Pečky/  o celkové výměře 892 m
2
 v obci a k.ú. Dobřichov za těchto 

podmínek: 

 nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.12. 2013 

s výpovědní  lhůtou 3 měsíce 

 nájemné je stanoveno na 100,- Kč/rok s úhradou vždy do 31.3. v běžném  

kalendářním roce 

 pronajímatel zajistí sepsání smlouvy 

 

i) Prodloužení nájemních smluv s termínem do 30.6.2014, resp. do 31.12.2014  

a úpravu výše nájemného  s platností od 1.1.2014. Pověřuje starostu města k podpisu 

uvedených smluv. 

 

j)  Doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace z grantu MMR – dotační titul  

č. 2, podpora bydlení při živelní pohromě - demolice objektů čp. 66, ul. Jeronýmova 

v Pečkách  (Jan Kousal)  v celkové  výši 98.350,10 Kč a čp. 115, ul. Jeronýmova 

v Pečkách v celkové výši 62.920,- Kč (Václav Novák a Petr Novák).        

 

k) Uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Pečky a pronajímatelem Ing. Jaroslavem 

Žertem a PhMr. Janou Žertovou, bytem Dobřichov 1, 28911 Pečky na umístění 

kamery MKDS na části štítu budovy vlastníků čp. 53 /lékárna/ po vzájemné dohodě 

obou stran bezplatně. Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy. 

 



  

l) Uzavření dohody s firmou EKO-KOM, a.s., Praha o spolupráci a společném postupu 

při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě na využitelné složky komunálních 

odpadů – tříděný odpad. Pověřuje starostu města k podpisu uvedené dohody. 

 

m) Uzavření dodatku č. 1 ke SOD mezi Městem Pečky a p. Martinem Holubem, bytem 

Horní Chvatliny 5 na dodání herních dřevěných prvků akce: „Vláček plný pohádek a 

poznání“. Důvodem je nemoc zhotovitele, tzn. dokončení díla 6. 12. 2013. Pověřuje 

starostu města k podpisu uvedené dohody.  

 

n) Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce – ředitele/ky/ příspěvkové organizace 

Pečovatelské služby města Pečky s předpokládaným termínem nástupu leden 2014. 

 

o) Výběrovou komisi na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace 

Pečovatelské služby města Pečky ve složení: 

1. Milan Urban 

2. Šárka Horynová 

3. Hana Kyselová – vedoucí domu seniorů v Kouřimi 

4. Martin Homan 

5. Ing. Petr Zedník 

6. Marcela Bahníková 

 

p) Přesunutí bodu - uzavření nájemní smlouvy na kopírovací stroj na příští zasedání 

RM 9. 12. 2013. 

 

q) Použití investičního fondu Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy 342 ve výši 

109.500,-Kč na nákup nového serveru. 

 

r) Při významném životním jubileu paní Bohumily Králové, učitelky ZŠ Pečky ocenění 

Plaketou J.A.Komenského za její celoživotní pedagogickou činnost a přínos ke 

vzdělanosti ve městě Pečky. 

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Vedoucí ek.správního odboru M. Bahníkové v souladu se Zákonem č. 

250/2000 Sb., zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled na 

období 2015 – 2018. 

2. Odboru správy majektu města a BH Ing. Růžičkové zveřejnění  záměru na 

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

Dobřichov za výše uvedených podmínek. 

3. Místostarostovi Ing. Karlu Krištoufkovi  a vedoucímu stavebního odboru 

Ing. Zavřelovi činit patřičné kroky ve věci vydání územního opatření, týkající 

se stavební uzávěry pro dočasné ubytovací stavby v k.ú. Pečky a Velké 

Chvalovice.  


