
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 20. 1. 2014  

  

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

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

Ověřovatelé:   Ing. Karek Krištoufek, Ing. Petr Zedník 

Zapsala: Bc. Eva Strnadová  

 

 

1. Zahájení: 

 

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

 

V 15.00 hodin se na zasedání RM dostavila ředitelka PS p. Mgr. Petra Šetková s informací  

o obnovení činnosti Senior klubu 

V 16.00 hodin se na zasedání RM dostavila Mgr. Bc. Lenka Krúpová 

 

Ing. Karel Krištoufek požaduje doplnění programu do RM: 

- Rezervace parkovacích míst před prodejnou PK-HAM Tř. 5. května 

- Do konce června provést změnu zakládací listiny a mandátní smlouvy /smlouva  

o výkonu funkce/ v souvislosti s účinností NOZ od 1. 1. 2014 

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

- Zápis z jednání bytové komise ze dne 13. 1. 2014 

- Přehled výše nájemného bytových prostor v majetku Města Pečky, 

- Žádost p. Zdeňka Novotného, bytem Jičín 699 ve věci umístění pouťových atrakcí na 

akci dětská pouť „Mašinka 2014“ dne 7. 6. 2014 a postupuje ji komisi pro uspořádání 

této kulturní akce,  

- Místo, termín a dobu podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 

v Mateřské škole Mašinka Pečky pro školní rok 2014-2015 , 

- Zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Pečecké služby, s.r.o. Pečky ze dne 10. 12. 

2013,  

- Ukončení činnosti ve SPOZ na základě rezignace p. Evy Kusé a Jindry Formánkové. 

RM vyslovuje poděkování členkám za jejich dlouholetou práci ve sboru,  

- Žádost PK-Ham, spol. s r.o., Tř. 5. května 1024 ve věci možného pronájmu 3 

parkovacích stání na místní komunikaci, 

 

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Vyřazení nepotřebného majetku dle přílohy  likvidací: 

z účtu 028-03    v poř. ceně celkem   21 321,50 Kč 

z účtu 028-06    v poř. ceně celkem   94 168,93 Kč 

podrozvahová evidence  celkem             378,-   Kč 

 

b) Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Pečky na rok 2014. 

 

c) Výši nájemného pro rok 2014 za vodohospodářský majetek uvedený v nájemní 

smlouvě ze dne 15.12.2010  mezi Městem Pečky a Pečeckými službami, s.r.o. Pečky 

takto :  



  

Roční nájemné pro rok 2014 činí   686.110,- Kč     + DPH 

Čtvrtletní  platba nájemného činí   171.527,50,-Kč + DPH 

Pověřuje starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy.  

 

d) Přidělení bytu v čp.1042 ul. Chvalovická, dle doporučení BK 

- N. N.,  Pečky - číslo bytu 23, od 1.2.2014 

- E. V., Ratboř- číslo bytu 32, od 1.2.2014 

 

   Prodloužení nájemní smlouvy v čp. 46, Masarykovo nám, byt č. 2 – dle doporučení BK 

- K. V., bytem tamtéž, do 31. 12. 2014 

 

e) Změnu určení provozování nebytového prostoru v čp. 431 Tř. 5. května z prodeje 

smíšeného zboží na provozování občerstvení na základě žádosti nájemce Miloše 

Voláka 

Bod nebyl schválen 

 

f) Výši nájemného v bytových prostorech v majetku Města Pečky s platností od 1. 4. 

2014  

 

g) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části chodníku dohodou ke dni 31. 12. 2013  

- čj.: 29/2012 ze dne 4.1 2012, nájemní smlouva byla uzavřena s panem Hung  

 Le Viet, bytem Nová Paka 1293 na pronájem části chodníku u čp. 89 (obchod u   

 autobusového nádraží). 

-  čj.: 775/2013 ze dne 3. 4. 2013, nájemní smlouva byla uzavřena se slečnou Monikou 

Vrbickou, bytem Pečky 800 na pronájem části chodníku u čp. 200 (cukrárna). 

 

h) Odvolání člena bytové komise při RM  Mgr. Ivanu Zíchovou  /bývalá ředitelka 

Pečovatelské služby Města Pečky/ ke dni 21. 1. 2014. 

 

i) Jmenování nového člena bytové komise při RM Mgr. Petru Šetkovou /nová ředitelka 

Pečovatelské služby Města Pečky/ ke dni 21. 1. 2014. 

 

j) Jmenování nových členů Sboru pro občanské záležitosti při RM Pečky:  

- Věra Šuková, bytem Pečky 177 

- Marie Vlková, bytem Pečky 327 

- Růžena Tykvová, bytem Pečky 548 

 

k) Finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na úhradu nákladů spojených s provozem 

týdenního stacionáře Handicap centrum Srdce, o.p.s. umístěného v Chotěšicích. 

 

l) Pronájem sportovní Parkhaly společnosti Lhokamo Praha, Ohradní 24, Praha 4-Michle 

v termínu od 29. 6. – 4. 7. 2014 na zajištění letního soustředění hráčů florbalového 

klubu Lhokamo Praha. Cena pronájemu 400,-Kč/hodina, celkem 15 hodin pronájmu. 

 

m) Na základě žádosti ředitelky Pečovatelské služby Města Pečky zahájení přípravných 

prací na obnovení činnosti Senior klubu Pečovatelské služby města Pečky, včetně 

bezúplatného využívání klubovny v DPS na uvedenou činnost. 

 

n) Vyloučení uchazečů z veřejné zakázky „Za Pečky zelenější“ zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení na základě doporučení hodnotící komise.  

1. Zahradnické úpravy s.r.o., Brno,Jílkova 124, 615 32 – chyby v položkovém 

rozpočtu 



  

2. Petr Vykrut- ZAHRADNÍ SLUŽBY, U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava- Hrabůvka 

– nedodal vysvětlení k nabízené ceně 

3. Sdružení JIB s.r.o. a Jindřich Bursík, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, U Parku 

2242 250 01 – chyby v položkovém rozpočtu 

 

o) Uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem akce „Za Pečky zelenější“, který 

předložil nabídku s nejnižší cenou mezi Městem Pečky a společností KHL-EKO,a.s., 

Jirkov - Červený Hrádek 2, 431 11 za cenu  2,576.599,61 Kč bez DPH, tj. 

3,117.685,53 Kč. Pověřuje starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy po  

uplynutí všech zákonem stanovených lhůt. 

      

p) Odpisový plán Základní škole Pečky, Tř. Jana Švermy 342 při zakoupení hlavního 

serveru. Doba odpisování stanovená na 5 let na základě kategorizace . 

 

q) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mašinka 

Pečky pro školní rok 2014 - 2015. 

 

Pro nevyjasněnost celého projektu „Senior Live Města Pečky“ se RM v této záležitosti 

odmítá vyjadřovat a nebude poskytovat žádné písemné sdělení. Vyjádření k projektu 

„Senior Live Města Pečky“ ve věci souladu s územním plánem je plně v kompetenci 

stavebního úřadu MěÚ Pečky. 

 

5. Rada ukládá:  

 

1. Investičnímu technikovi P. Dürrovi připravit cenové nabídky na provedení hydroizolace 

vnitřního zdiva Kulturního střediska Pečky metodou naražení nerezových desek. 

2. Ředitelce Pečovatelské služby města Pečky Mgr. P. Šetkové připravit veškeré podklady 

k  zaregistrování Senior klubu PS Města Pečky. 

3. Odboru výstavbu Ing. Zavřelovi posoudit žádost společnosti PK ham ve věci pronájmu 3 

parkovacích stání na místní komunikaci před prodejnou. 

4. Místostarostovi Ing. Krištoufkovi ve spolupráci s JUDr. Vančurou připravit veškeré 

podklady na změnu v souvislosti s NOZ účinný od 1.1.2014: 

 Zakládací listiny Pečecké služby, spol. s r.o. 

 Změnu mandátní smlouvy na Smlouvu o výkonu funkce jednatele PS 

      Termín nejpozději do 30. 6. 2014. 

 

 


