
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 6. 8. 2014 od 15.00 hod.  

  

 

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

Zedník, Mgr. Bc. Lenka Krúpová 

Omluven:        Milan Paluska  

Ověřovatelé:    Ing. Karel Krištoufek, Šárka Horynová  

Zapsala:  L. Renková   

 

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

 

2. Rada bere na vědomí: 

 

- Předání energetického auditu Kulturního střediska Pečky čp. 255 s tím, že po 

zpracování projektové dokumentace na zateplení budovy a zveřejněné výzvy SFŽP, 

bude připravována žádost o dotaci na snížení energetické náročnosti budovy.   

- Termín jednání se zástupci firmy KUTA a.s. ohledně předání či prodeje pozemků 

v lokalitě Tahiti (ul. Fr. Voláka a U Náhonu).  Schůzka je svolána na den 25. 8. 2014 

od 13.00 hod. v kanceláři starosty za účasti zástupců města.   

- Plnění rozpočtu města k 30. 6. 2014. 

- Hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2014.  

- Hospodářský výsledek Pečeckých služeb s.r.o. Pečky k 30. 6. 2014.  

- Výroční zprávu společnosti Prostor Plus Kolín za rok 2013.  

- Žádost o finanční příspěvek na služby osobní asistence HEWER, o.s. Praha 10.    

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Na základě výběrového řízení a doporučení hodnotící komise, uzavření SOD  mezi 

městem Pečky a firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové na 

provedení stavební  akce "Rekonstrukce komunikace V Horkách - 2. etapa“ za cenu 

1.986.863,-Kč bez DPH, tzn.  2.404.104,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu k uzavření 

této smlouvy.  

 

b) Výběr dodavatele na provedení  přeložky plynové přípojky pro čp. 707, Pečky, ul. 

Chaloupeckého  - firmu GASKO spol. s r.o., Kolín  za cenu 44.723,40 Kč bez DPH, 

tzn. 54.115,-Kč, včetně DPH a pověřuje starostu podpisem objednávky.  

 

c) Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ – č. IV-12-6016455/002 - ulice Pod 

Drahou - na pozemku v majetku města č. parc. 1600 v obci a k.ú. Pečky mezi městem 

Pečky a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4 za celkovou cenu 7.502,- Kč 

(vč. DPH) a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy.  

 

d) Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi městem Pečky a firmou  RWE 

GasNet, s.r.o se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940 týkající se pozemku v 

majetku města č. parc. 238 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice (přípojka pro čp. 89, 

ul. Slepá ve V.Ch.-pan Jaroslav Marek-nová plyn. přípojka) za celkovou cenu 500,- 

Kč, včetně DPH - bude uhrazeno při podpisu smlouvy a pověřuje starostu k uzavření 

této smlouvy.  



  

e) A doporučuje ZM ke schválení  prodej nově zaměřeného pozemku č. parc. 338/5 o 

celkové výměře 31 m
2
 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice - paní Miloslavě Cézové, 

bytem Poříčany, ul. Na Bažantnici čp. 400. Pozemek bude odprodán za celkovou cenu 

ve výši 3.100,- Kč. Kupující dále uhradí vypracování geometrického plánu a poplatek 

spojený s převodem u K. Ú. v Kolíně.  

 

f) Podání žaloby na  R. H. prostřednictvím JUDr. Uhrové  o částku 47.131,- Kč za 

dlužné nájemné za pronájem bytu v Pečkách, za období od září 2011 do července 

2012.    

 

g) Vyloučení uchazeče firma Karel Vaníček Energofinal  Radim 200 z důvodu nedodání 

podkladů dle zadávací dokumentace ve výběrovém řízení „Veřejné osvětlení 

cyklostezky Pečky-V. Chvalovice“.  

 

h) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Elektroservis František Dvořáček Pečky 

na provedení stavební akce „Veřejné osvětlení cyklostezky Pečky-V. Chvalovice„ a 

pověřuje starostu uzavřením této smlouvy. 

 

i) Ukončení nájemní smlouvy s p. L. J., bytem Pečky, ke dni 31.8. 2014.  

 

j) Zveřejnění  záměru na pronájem nebytových prostor  (garáž u DPS – čp. 1042)  za 

těchto podmínek:   

-    garáž se pronajímá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

-    pronájem činí 700,- Kč/měsíc + 21% DPH 

-    spolehlivost nájemce 

-    drobné úpravy je nutné konzultovat s pronajímatelem 

      -    při vyšším počtu zájemců bude upřednostněna nejvyšší nabídnutá cena. 

 

k) Revokaci usnesení ze dne 7.7.2014, bod 4.g)  č.j. 1907/2014 o zrušení výběrového 

řízení na  dodavatele  vchodových dveří do Kulturního střediska v Pečkách.  

 

l) Vyhlášení nového výběrového řízení s upravenými zadávacími podmínkami na  

dodavatele výměny vstupních dveří Kulturního střediska v Pečkách. Jediným 

hodnotícím kritériem stanovuje nabídkovou cenu díla bez DPH. 

Komise pro posouzení nabídek: Ing. Václav Zavřel, Milan Paluska, Petr Dürr 

 náhradníci: Ing. Jakub Douděra, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Věra Růžičková. 

 

m) Zahájení přípravných činností na stavbu školní vývařovny ZŠ Pečky financované 

z rozpočtu města Pečky.  

 

n) Na základě výběrového řízení a doporučení hodnotící komise uzavření SOD mezi 

městem Pečky a firmou RAISA, s.r.o. Havlíčkova 822 Kolín   na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu:  "Rekonstrukce VO+MR v lokalitě ul. Lobňanská 

v Pečkách" za cenu 423.555,33 Kč bez DPH tzn. 512.502,-Kč vč. DPH a pověřuje 

starostu k uzavření této smlouvy.  

 

o) Snížení nájemného Pečeckým službám s.r.o. Pečky o částku 255.000,-Kč za rok 2014 

dle nájemní smlouvy o provozování vodohospodářského majetku a zajištění jeho 

správy uzavřené 15.12.2010. Důvodem snížení tohoto nájemného jsou výdaje  

Pečeckých služeb spojené s opravou a zkvalitněním technologického procesu čištění 

odpadních vod na ČOV Pečky.  

 

p) Výměnu opotřebovaných vrat v areálu ČOV Pečky.  

 



  

q) Poskytnutí finačního příspěvku  společnosti DECARO RMG s.r.o. Hostivice, Husovo 

nám. 1702, ve výši  3.000,-Kč za výdaje spojené s reprezentací našeho města a ZŠ 

Pečky na  Republikovém finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, který se 

bude konat dne 5.a 6.září 2014 v Praze 6 na stadionu Juliska.   

 

5. Rada ukládá:  

 

a) Starostovi projednat s vedoucím PČR OO Pečky protizákonné parkování na chodníku 

ve Velkých Chvalovicích a pozvat ho na zasedání RM konané 8. 9. 2014.     

b) Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zadat geodetické zaměření č. 

parc. 52 (5 m
2
), č. parc. 55 (13 m

2
), č. parc. 57 (22 m

2
) a č. parc. 58  (3 m

2
) v obci a 

k.ú. Pečky a na základě tohoto zaměření předložit  RM ke schválení zveřejnění záměru 

na bezúplatný převod uvedených pozemků, včetně staveb (zdi).  

c) Odboru majetku města a BH Ing. Růžičkové předložit  další cenové nabídky na 

opravu balkonu Vzdělávacího centra Pečky.   

d) Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi zajistit vyjádření 

příslušných správců sítí k projektové dokumentaci na rekonstrukci chodníku ul. 

Hálkova a následně požádat o vydání stavebního povolení.  

e) Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zadat zpracování  podkladů   

projekční kanceláři A11 Hradec Králové ve věci rozdělení projektové dokumentace  

dostavba ZŠ Pečky na jednotlivé  etapy  (I. etapa - výstavba  vývařovny ZŠ Pečky  a  

II. etapa -  následná dostavba  tělocvičny a auly) s následným podáním žádosti o 

stavební povolení.    

f) Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zajistit výměnu opotřebovaných 

vrat za posuvnou samonosnou bránu s pohonem dle cenové nabídky od společnosti 

Zámečnictví Oto Holý Pečky. 


