
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 3. 11. 2014 od 15.00 hod.  

  

 

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

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

Ověřovatelé:   Milan Paluska, Ing. Petr Zedník  

Zapsala:  L. Renková  

 

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

V 15.30 se dostavila p. Šárka Horynová.  

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Uzavření smluv mezi městem Pečky a Pečeckými službami s.r.o. Pečky na rok 2015  

- Smlouva o údržbě veřejného osvětlení č. 001/2015  

- Smlouva o správě, údržbě a provozu v Pečkách č. 002/2015  

- Smlouva o údržbě a čištění komunikací č. 003/215  

- Smlouva o nakládání s komunálním odpadem na správním území města Pečky č. 

004/2015  

- Smlouva o údržbě veřejného zeleně, trávníků a květin č. 005/2015  

b) Uzavření dodatku č. 1  mezi městem Pečky a firmou MATEX HK s.r.o. Hradec 

Králové, Kladská 181 ke smlouvě o dílo č. 2178/2014 ze dne 6.8.2014 na rekonstrukci 

komunikace ul. V Horkách - 2. etapa - posunutí termínu dokončení do 14.11.2014  a 

pověřuje starostu k uzavření tohoto dodatku.  

c) Zhotovení sochy ženy, která bude umístěna do Hellichova parku. Sochu dle návrhu 

zhotoví pan Radek Kubina, Kovanice 139. Cena za provedené dílo je cca 25. 000,- Kč. 

Návrh nebyl přijat                                                         
d) Zhotovení sousoší "Betlém - Josef, Marie, jesličky, ovečka". Sochy dle návrhu zhotoví 

pan Martin Holub, Velké Chvátliny. Cena za provedené dílo je cca 20.000,- Kč. 

Návrh nebyl přijat  

e) Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a  firmou  EXPPOINT, Malinová 1492, 286 01 

Čáslav, IČ: 71259236 k pokácení 5ks topolů v místním parku v Pečkách, 

s odfrézováním pařezů a pokácení 2ks lip v ulici J.A.Komenského v Pečkách, 

s odfrézováním pařezů a výsadbou dvou nových stromů a pověřuje starostu uzavřením 

výše uvedené smlouvy.  

f) Postup do 11. platového stupně Vladimíře Krulišové, ředitelce Městské knihovny 

Pečky na základě dosažení započitatelné praxe 27 let.  

g) Zařazení do 12. platové třídy ředitelky Mateřské školy Mašinka Pečky Mgr. Miroslavy 

Zumrové  

h) Úpravu platových tarifů ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 11. 2014 

dle Nařízení vlády č. 224/2014  

i) Přijetí účelových finančních příspěvků Kulturním střediskem města  Pečky od 

sponzorů – AUMA Servopohony spol.s.r.o. ve výši 22.000,-Kč, Hořanská a.s. ve výši 

2.000,-Kč, Pečecké služby s.r.o. ve výši 2.000,-Kč,  ZEPRA ve výši 5.000,-Kč a 

KKcomp 1.000,-Kč pro činnost taneční skupiny DC Glow při Kulturním středisku 

Pečky.  



  

j) Navýšení finančního příspěvku na rok 2014 ČKA z.s. MO Pečky ve výši 3.000,-Kč na 

organizaci připravovaného vánočního koncertu v Kulturním středisku Pečky konaného 

dne 28. 12. 2014.  

k) A doporučuje nově zvolenému zastupitelstvu města schválit poskytování finančních 

odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro volební období 2014-2018. Odměna se 

neuvolněným členům zastupitelstva poskytuje ode dne složení slibu, u dalších funkcí 

ode dne zvolení nebo jmenování.   

l) Přijmutí finančního daru pro Základní školu Pečky, Tř. Jana Švermy 342 ve výši 

3.000,-Kč od p. Petra Šulce na pokrytí výdajů spojených s partnerskou návštěvou žáků 

a pedagogů škol zapojených do programu Comenius, která se uskutečnila v říjnu 2014.   

m) Přijmutí finančního daru od fyzických osob pro Základní školu Pečky, Tř. Jana 

Švermy 342 ve výši 10.700,-Kč na pořízení notebooku pro třídu  Bc. Jindry Sosnovské    

 

5. Rada ukládá:  

 

1. Odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi připravit 

smlouvy mezi městem Pečky a Pečeckými službami s.r.o. Pečky na rok 2015 

s účinností od 1. 1. 2015  


