
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 30. 9. 2013 od 15.00 hod.  

  

 

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

Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník 

Ověřovatelé:   Ing. Petr Zedník, Milan Paluska  

Zapsala:  L. Renková  

 

 

Zahájení: 

 

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

Ve 13.00 proběhlo zasedání Valné hromady Pečeckých služeb s.r.o. Pečky   

Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky schvaluje uzavření SOD na opravu krytu 

komunikace po přípojkách ulice Přátelství mezi Pečeckými službami s.r.o a společností 

SILMEX, s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, 370 a ukládá jednatelce 

Pečeckých služeb s.r.o. Pečky uzavřít uvedenou smlouvu  

 

V 15.20 hod. se na zasedání rady města dostavila ředitelka MAS Podlipansko o.p.s.  

Ing. Markéta Pošíková ohledně podání informací o činnosti za uplynulé období a o aktuálním 

stavu MAS Podlipansko, včetně představení vizí do budoucna.  Předala přítomným výroční 

zprávu společnosti a dále předala přehled zrealizovaných a připravovaných projektů v obcích 

2009-2015 v Kč v rámci Leader.  

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

- Výzvu agentury při Úřadu vlády ke spolupráci při sociálním začleňování v našem 

městě a pověřuje starostu k jednání s odpovědnými pracovníky výše uvedené agentury  

- Plnění rozpočtu Města Pečky ke dni 31. 8. 2013  

 

4.Rada města schvaluje:   

   

a) Složení hodnotící komise na stavební akci „Výměna oken v ZŠ Pečky Švermova 540“  

Složení komise:  

Ing. Karel Krištoufek – místostarosta města  

Mgr. Jaroslava Heroldová – ředitelka ZŠ Pečky  

Milan Paluska – místostarosta města  

Ing. Petr Zedník  - člen RM  

Petr Dürr – investiční technik  

Náhradníci:  

Martin Homan – člen RM  

Šárka Horynová – člen RM  

Mgr. Lenka Krúpová – člen RM  

zástupkyně ředitele ZŠ Pečky 

 Ing. Věra Růžičková – odbor správy majetku města a BH  

hodnotící kriterium - 100% cena  

 



  

b) Uzavření SOD na zhotovení PD pro stavební povolení na Rekonstrukci části 

komunikace Tř.5. května v Pečkách mezi Městem Pečky a Danielem Kadavým, Měník 

118  a pověřuje starostu města k uzavření této smlouvy.  

 

c) Revokaci usnesení ze dne 13.05.2013, bod 4. písmeno g) - Uzavření smlouvy se 

společností REVENGE, a.s., Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 - umístění kontejnerů 

na sběr obuvi a textilu.  

 

d) Uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a  společností Diakonie Broumov, s.r.o., se 

sídlem V Důlni 913, 542 32 Úpice, o umístění a provozování kontejneru pro sběr  

a zpracování oděvů, obuvi a textilu a pověřuje starostu města k uzavření této smlouvy 

o poskytnutí služeb  

 

e) Navýšení úvazku 1 pracovníka ve  školní jídelně Základní školy Pečky o 1 hod. denně 

tj. 0,125 přepočteného pracovníka. Konečný stav přepočtených pracovníků ŠJV bude 

2,875 pracovníka.  

 

f) Poskytnutí mimořádného příspěvku na činnost TJ Sokol Pečky v souvislosti 

s oslavami 125. výročí založení TJ Sokol Pečky. 

 

g) Zakoupení 3 ks publikace „Encyklopedie České republiky – města a obce“ od 

vydavatele PROXIMA Bohemia spol.s.r.o. Meziříčská 100, Rožnov pod Radhoštěm  

 

h) Revokuje své rozhodnutí ze zasedání RM 16. 9. 2013 bod 3 písmeno k)  

 

i) Uzavření smlouvy o partnerství s názvem „Živá kronika“ mezi Městem Pečky a MAS 

Podlipansko o.p. s. Tř. Jana Švermy 141, Pečky s tím, že poskytnutý finanční 

příspěvek na dofinancování projektu bude poukázán na bankovní účet realizátora po 

schválení rozpočtu Města Pečky na rok 2014  

 

j) Termíny zasedání rady města 21. 10. 2013 a 11. 11. 2013, 25. 11. 2013, 9. 12. 2013  

a 6. 1. 2014.  

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH  Ing. Růžičkové postupovat pro zadávání zakázky 

na stavební akci „Výměna oken v budově ZŠ Švermova 540“ dle Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona.  

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové připravit cenové nabídky na 

zpracování žádosti o dotaci ROP Střední Čechy Výzva č. 74 - oblast podpory 

regionální dopravní infrastruktura na stavební  akci „Rekonstrukce části komunikace 

Tř.5. května v Pečkách“.   

 


