
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 17. 3. 2014 

 

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: Bc.Eva Strnadová   

 

1. Zahájení: 

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

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Zápis z jednání bytové komise ze dne 5. 3. 2014, 

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Závazné ukazatele pro Pečovatelskou službu města Pečky na rok 2014. 

 

b) Vyřazení nepotřebného DDHM likvidací: 

z účtu 028-02 v pořizovací ceně 8.351,67,-Kč /kanc. židle 028-02/247 a 028-02/305, 

poř. 3/2009/. 

 

c) Rozhodnutí o vyloučení uchazeče RAISA spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 822, Kolín 

z další účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce části chodníku Tř. 

Jana Švermy – změna č. 3“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 

zákona. Důvodem vyloučení je nepředložení potřebných dokladů prokazující splnění 

kvalifikace. 

 

d) Uzavření SOD mezi městem Pečky a společností HALKO stavební společnost, s.r.o., 

Nová Ves, Václavské nám. 28, Kolín na stavební akci: „Rekonstrukce části chodníku 

Tř. Jana Švermy – změna č. 3“.  Pověřuje starostu města po uplynutí všech lhůt 

stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek  uzavření výše uvedené smlouvy.   

 

e) Na základě doporučení BK ze dne 5. 3. 2014 přidělení bytu v čp. 218 Tř. 5. května: 

 Byt č. 18 -  R. Š., bytem Dobřichov 

 Byt č. 7 -  J. C., bytem Pečky  

 

f) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Daniel Šperk, ul. ČSLA 756/3, 

Poděbrady na stavební akci: „Rekonstrukce hřbitovní zdi Pečky 2014“. Pověřuje 

starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy až po odstranění všech závad na 

předešlé zakázce stavební akce „Oprava hřbitovní zdi“ /uzavření SOD schválené RM 

dne 16.9.2013/.   

 

g) Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ – č. IV-12-6015204/3 na pozemku v 

majetku města č. parc. 831/2 v obci a k. ú. Pečky (ul. Žerotínova) pro firmu ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV. za celkovou cenu 1.815,- Kč (vč. DPH). Pověřuje 

starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy. 

 

h)  Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“  č. 53254/14 s firmou  RWE GasNet, 

s.r.o se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940 týkající se pozemků v majetku města 



  

č. parc. 1702/5 a 1702/6 v obci a k.ú. Pečky – tř. J. Švermy, čp. 825 -  MŠ Mašinka 

(rekonstrukce plynové přípojky) za celkovou cenu 4.961,- Kč včetně DPH). Pověřuje 

starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy. 

 

i) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ mezi městem 

Pečky a RWE GasNet s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem na uložení plynárenského 

zařízení na pozemku č.parc. 845/6 v k.ú. Pečky v majetku města. Pověřuje starostu 

města k uzavření výše uvedené smlouvy. 

 

j) Uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících“ mezi městem Pečky a RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad 

Labem. Předmětem této smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení pro 

objekt  čp. 707, ulice Chaloupeckého v Pečkách z důvodu rekonstrukce této 

komunikace. Pověřuje starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy. 

 

k) Uzavření "Smlouvy o nájmu věci movité"- s nástupnickou organizací DPT, s.r.o. 

Nymburk, Kolínská 599 (po firmě LICA, s.r.o. Nymburk) - jedná se o pronájem části 

ochozu vodárenské věže v Pečkách. Nájemní smlouva bude uzavřena zpětně od 1. 

ledna 2014 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Nájemné za rok činí 

30.000,- Kč + DPH (se splatností vždy do 20. ledna). Pověřuje starostu města 

k uzavření výše uvedené smlouvy. 

 

l) Text veřejné vyhlášky, kterým se dne 17. 3. 2014 vydává územní opatření o stavební 

uzávěře formou opatření obecné povahy. 

 

m) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.500,-Kč na činnost terénní služby rané péče 

pro EDA, o.p.s., Trojická 2/387, Praha 2. 

 

n) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,-Kč na hospicovou péči pro Hospic 

Anežky České, 5. května 1170, Červený Kostelec. 

 

 

5.  Rada ukládá:  

 

1. Starostovi města pozvat na příští zasedání RM, tj. 31. 3. 2014 jednatelku a členy 

Dozorčí rady společnosti Pečecké služby, s.r.o. Pečky v 17.00 hodin. 

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové podat na příští zasedání RM, tj. 

31. 3. 2014 vysvětlení, z jakého důvodu vlastník objektů bytových i nebytových nemá 

náhradní klíče od těchto prostor.  

 

 


