
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 17. 2. 2014  

  

 

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

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

Ověřovatelé:   Martin Homan, Mgr.Bc.Lenka Krúpová 

Zapsala:  Bc.Eva Strnadová  

 

 

1. Zahájení: 

 

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

 

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Zápis z jednání zástupců vedení města Pečky a jednatele společnosti Kabelová televize 

CZ, s.r.o., ze dne 4. 2. 2014. RM podmiňuje případné možné investice do modernizace 

infrastruktury kabelové televize nárůstem abonentů KB CZ, město Pečky je 

připraveno spolupracovat, 

- Informaci starosty města ve věci zahájení činnosti Občanské poradny v Pečkách ve 

VCP, Tř. Jana Švermy, čp. 141, Pečky od března 2014. Konzultační hodiny budou 

každý čtvrtek od 13.00 hodin do 17.00 hodin.   

- Zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti Pečecké služby, s.r.o., Pečky ze dne 21. 1. 

2014, 

 

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Uzavření SOD na provedení hydroizolace vnitřního zdiva Kulturního střediska Pečky 

metodou naražení nerezových desek mezi městem Pečky a firmou Kressida s.r.o.,  

U Továren 25/260, Praha 10. 

 

b) Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce : „Rekonstrukce hřbitovní 

zdi Pečky 2014“, 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. Jana Zindrová, stav. odbor                             Ing. Josef Beránek, stav. odbor                                                                     

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

4.Ing. Václav Zavřel, vedoucí stav. odboru             Ing. Jakub  Douděra, stav. odbor                                                 

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

Seznam uchazečů: 

1. NovStav stavební společnost s.r.o.Klučovská 108 289 14 Poříčany 

2. STAMAT, spol. s.r.o.Na Hrázi 324, Poděbrady 290 01 

3. Real stavební společnost, s.r.o.Václavská 3 Kolín 280 01 

4. Polabská stavební CZ s.r.o.Oseček 87 289 41    

5. Daniel Šperk  ČSLA 756/3 Poděbrady 290 01 

 



  

c) Vnitřní směrnici č. 1/2014 – Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací 

zřízených městem Pečky. 

 

d) A doporučuje ZM ke schválení Vnitřní směrnici č. 2/2014 – Schvalování účetních 

závěrek města Pečky.  

 

e) Uzavření Smlouvy na autorský dozor na akci „Za Pečky zelenější“ mezi městem 

Pečky a Ing. Annou Stočesovou, autorizovaný krajinářský architekt, Těsnohlídkova 

1516, Čáslav. Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy. 

 

f) Ukončení nájemního vztahu dohodou na nebytový prostor v čp. 431, Tř. 5. května ke 

dni 31. 1. 2014 mezi městem Pečky a M. V., bytem Ratenice.  

 

g) Zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v čp. 431, Tř. 5.května, Pečky  

o celkové výměře 70m
2
 v přízemí s výlohou. Za předpokladu zprovoznění nebytového 

prostoru ze strany pronajímatele – nájemné 6.000,-Kč/měsíc. Za předpokladu 

financování nejnutnějších oprav ze strany nájemce /podlahy, zdivo, sanační omítky, 

výměna umyvadla, vypínačů, zásuvek/ - 2.000,-Kč/měsíc po dobu 1 roku, poté 6.000,-

Kč/měsíc. 

 

h) Poskytnutí finančního příspěvku ZUŠ Pečky ve výši 5.000,-Kč na oslavy 25. výročí 

založení Základní umělecké školy v Pečkách.  

 

i) Poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému sdružení Pečky ve výši  6.000,-Kč na 

činnost v roce 2014. 

 

j) Úpravu pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona 

v návaznosti na zákonné opatření v Senátu PČR č. 341/2013  Sb... 

 

k) Uzavření „Smlouvy o umístění rozvodu datových služeb“ -  internet mezi městem 

Pečky a firmou JiriVana-NET, V.B.Třebízského 292, Pečky. Rozvody budou 

umístěny v lokalitě sídliště Horka v Pečkách za předpokladu uzavřených smluv mezi 

výše uvedenou firmou a samosprávami jednotlivých objektů.  Pověřuje starostu města 

k uzavření uvedené smlouvy.  

 

l) Uzavření SOD na zpracování PD ke stavebnímu povolení mezi městem Pečky  

a projektantem Danielem Kadavým, bytem Měník 118. PD se týká ulic: 

Chaloupeckého, A.Jiráska, Hellichova, Nymburská. Pověřuje starostu města 

k uzavření uvedené smlouvy.  

  

m) Poskytnutí finančního příspěvku Kabelové televizi CZ s.r.o., ve výši 3.000,-Kč/měsíc 

na provoz „OIK“  KT CZ v Pečkách. 

Tento bod nebyl schválen 

 

 

5.  Rada ukládá:  

 

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

nebytového prostoru v čp. 431, Tř. 5.května, Pečky o celkové výměře 70m
2
 v přízemí 

s výlohou. Za předpokladu zprovoznění nebytového prostoru ze strany pronajímatele – 

nájemné 6.000,-Kč/měsíc. Za předpokladu financování nejnutnějších oprav ze strany 

nájemce /podlahy, zdivo, sanační omítky, výměna umyvadla, vypínačů, zásuvek/ - 

2.000,-Kč/měsíc po dobu 1 roku, poté 6.000,-Kč/měsíc. 



  

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zapracovat schválené změny do 

Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona. 

3. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové ve spolupráci s KT CZ provést 

v Domě služeb, Pečky inventurní soupis všech technických zařízení z důvodu rozlišení 

vlastnických práv technických zařízení.  

 

  Místostarosta města 


