
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 3.2.2014 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

 

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

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

Ověřovatelé:   Milan Paluska, Šárka Horynová  

Zapsala: L. Renková   

 

 

1. Zahájení: 

 

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

 

V 15.15 hodin se na zasedání RM dostavila Mgr.Bc.Lenka Krúpová. 

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Vyjádření odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy k žádosti firmy 

PK ham, s.r.o. Tř. 5. května 1024, Pečky na pronájem 3 parkovacích míst na místní 

komunikaci, 

- Přehled výše nájmů v nebytových prostorech v majetku města Pečky,  

- Informaci starosty ve věci zamítnutí žádosti města Pečky o poskytnutí finančních 

prostředků Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR,   

- Informaci Ing. K. Krištoufka o termínu schůzky (4. 2. 2014) s Ing. E. Wacníkem 

ohledně provozování Kabelové televize CZ s.r.o.  Česká Třebová,   

- Přesunutí bodu č. M2 na jednání RM konané dne 17. 2. 2014 z důvodu doplnění 

potřebných náležitostí, 

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Použití výtěžku veřejné sbírky určené na pomoc občanům města Pečky postiženým 

povodní v červnu 2013 ve výši  2.500,- Kč k poskytnutí příspěvku 10 majitelům 

poškozených nemovitostí po 250,- Kč.   

 

b) Vypsání veřejné zakázky  na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení: Rekonstrukce části chodníku Tř. Jana Švermy - změna č. 3, hodnotící kriterium 

nejnižší nabídková cena bez DPH, členy a náhradníky komise pro hodnocení nabídek 

a seznam obeslaných uchazečů 

Složení členů a náhradníků komise pro hodnocení nabídek: 

1. Milan Paluska, místostarosta                               Ing. Karel Krištoufek, místostarosta                                                     

2. Ing. Jaroslava Hofová,  projektant                        Ing. Martin Píša, projektant                                                                     

3. Ing. Petr Zedník, člen Rady města                        Martin Homan, člen Rady města                                                          

4. Ing. Václav Zavřel, vedoucí stav. odboru             Ing. Jakub Douděra, pr. stav. odb.                                                 

5. Ing. Věra Růžičková, vedoucí odboru                  Petr Dürr, investiční technik města                                                 

Seznam uchazečů: 

1. MATEX HKs.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí  

2. SILMEX s.r.o., Klejnarská 92, 280 00 Kolín V.  

3. Dopravní stavby Bohemia a.s., Komenského nám. 54, 28144 Zásmuky 

4. Halko stavební společnost, s.r.o. Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2 



  

5. DLAŽBA Vysoké Mýto s.r.o.Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto 

 

c) Uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a společností Valldemossa trade s.r.o. se 

sídlem Suchdol č. 1 na administraci veřejné zakázky Rekonstrukce části chodníku Tř. 

J. Švermy, změna č. 3, předpokládaná hodnota VZ je cca 2 mil. Kč. Jelikož se jedná 

již o třetí etapu jednoho projektu, bude veřejná zakázka vypsána dle zákona o 

zadávání veřejných zakázek, protože součet těchto tří etap přesahuje částku 6 mil. Kč 

bez DPH. Pověřuje starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy.  

 

 

d) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku (chodníku)  č. parc. 1011/3 v obci a 

k.ú. Pečky za těchto podmínek: 

- pozemek se pronajímá za účelem umístění stojanu s nabídkou zboží z obchodu 

- nájemní smlouva bude uzavřena od 1.2 - 30. 6. 2014 na dobu určitou  

-          pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

- výše nájemného za toto období je stanovena na částku 1.200,-Kč  

-          platba při uzavření smlouvy  

 

e) Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ s firmou  RWE GasNet, s.r.o se 

sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940 týkající se pozemku v majetku města č. parc. 

1680 v obci a k.ú. Pečky (manž. Markesovi, Pečky 836 - nová plyn. přípojka pro dům 

čp. 39 - Rybárna na náměstí) za cenu 100,- Kč/bm + 21% DPH (tzn. 1.246,- Kč včetně 

DPH) a  pověřuje starostu k uzavření  této smlouvy. 

 

f) Poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,-Kč Městu Poděbrady, Jiřího nám. 20/I jako 

administrativní poplatek spojený se zápisem do Guinessovy knihy rekordů při 

příležitosti oslav 550. výročí Mírové mise Jiřího z Poděbrad.  

Návrh nebyl schválen       
 

g) Poskytnutí příspěvku České křesťanské akademii místní skupina Pečky ve výši 

10.000,-Kč na činnost v roce 2014.  

 

h) Podání žádosti o dotaci z grantu Ministerstva vnitra ČR v souladu s programem 

Prevence kriminality na rok 2014.  

a) Rozšíření a stabilizace  MKDS  o jeden kamerový bod, výměna serveru pro 

stabilizaci systému  

b) Vybudování osvětlení cyklostezky Pečky-Velké Chvalovice.  

V případě přidělení dotace vyčleňuje finanční prostředky na spoluúčast města 

z vlastních finančních zdrojů. Prioritou pro podání žádosti je vybudování osvětlení 

cyklostezky.  

 

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH  Ing. Růžičkové zveřejnění záměru na pronájem části 

pozemku (chodníku)  č. parc. 1011/3 v obci a k.ú. Pečky /Tř. 5.května/. 

 

2. Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi prověřit ubytování dvou 

rodin, trvale žijících v karavanech vedle výzkumného  ústavu  - stížnosti obyvatel – krysy, 

chov slepic, žádné WC apod.  Za tímto účelem oslovit majitele pozemku o urychlené 

zjednání nápravy.  

 

 


