
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 24. 11. 2014 od 15.00 hod.  

  

 

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

Horynová,  Ing. Petr Zedník, Ing.arch.Pavel Švanda, M.Sc. 

Ověřovatelé:   Šárka Horynová, Martin Homan 

Zapsala:  Bc.Eva Strnadová 

 

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

 

Ing. Krištoufek požaduje doplnění do programu RM: 

- Návrh na zlepšení organizace výdeje stravy ve školní jídelně 

- Řešení dostavby školní kuchyně 

- Zlepšení HV VCP čp. 141 

- Tvorba webových stránek města a některých PO 

- Personální otázky MěÚ Pečky 

 

 

V 17.00 hodin bylo přerušeno jednání RM a zahájeno jednání Valné hromady Pečeckých 

služeb, s.r.o. Pečky. 

 

Valná hromada schvaluje: 

1/. Uzavření smlouvy mezi Pečeckými službami, s.r.o. Pečky a firmou Josef Šátek Nářadí a 

stroje, Dr.Filipa 657, 29001 Poděbrady na dodávku žací techniky Rider Husqvarna 422TS 

AWD, včetně příslušenství  - žací ústrojí COMBI 112, cepákové žací ústrojí za  celkovou 

cenu 238.826,-Kč bez DPH.  

 

Valná hromada ukládá: 

1/. Jednatelce Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky uzavření výše uvedené smlouvy.  

 

3. Rada bere na vědomí: 

- Předložený rozpočtový výhled na období 2016 – 2019, 

- Nabídku firmy Proxima Partner s.r.o. se sídlem v Praze 9 na prodej pozemku č. parc. 

1468/21 o celkové výměře 10.018 m
2
 za celkovou kupní cenu ve výši 3,506.300,-Kč 

(tzn. 350,- Kč m
2
), 

- Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2014,  

- Hospodaření PO města k 30. 9. 2014, 

- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Pečky za rok 2014. Při přezkoumání 

hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

- Návrh na vznik pietního místa na Masarykově náměstí v Pečkách jako pocta prvnímu 

prezidentovi T. G. Masarykovi a Václavu Havlovi, 

- Informaci starosty o přípravě oslav 90. výročí povýšení Městyse Peček na město /25. 

4. 2015 slavnostní zasedání, udělení čestného občanství, výstava dobových předmětů/,  

- Uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí pro 

rok 2015 se společností ČEZ Prodej, s.r.o., 

 

4.Rada města schvaluje:   



  

 

a) A doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2015 předložený finančním 

výborem. Rozpočet je předložen jako vyrovnaný  

 

b) Plán hospodářské činnosti města na rok 2015 předložený vedoucí odboru správy 

majetku města a BH 

 

c) A doporučuje ZM ke schválení prodej pozemků č.parc. 552/1 /513m
2
/, č.parc. 554/34 

/12m
2
/, č.parc. 554/32 /107m

2
/ a č.parc. 547/3 /117m

2/ 
v obci a k.ú. Pečky  

p. Mgr. Jiřímu Švejnohovi, DiS., bytem v Praze 4, ul. Modletická 1388 za cenu 

stanovenou soudním znalcem a platnou ke dni podpisu smlouvy. Kupující uhradí 

poplatek spojený s převodem u K.Ú. v Kolíně.  

 

d) Prodloužení nájemních smluv u bytových prostor do 31. 12. 2015 dle seznamu – čp. 

218 Tř. 5. května, čp. 1042 Chvalovická ul, čp. 176 Velké Chvalovice, čp. 46 

Masarykovo nám., čp. 81 V. B. Třebízského, čp. 139 Petra Bezruče, čp. 148 Tř. 5. 

května, čp. 161 Za sadem, čp. 431 Tř. 5.května , čp. 255 Tř. Jana Švermy, čp. 825 Tř. 

Jana Švermy, čp. 933 Barákova ul.,. 

 

e) Snížení nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 431 Tř. 5. května, 

Pečky na základě žádosti p. Dany Kopecké, bytem U Měnírny 453, Pečky.  

Tento bod nebyl schválen  
 

f) Uzavření smlouvy o zřízení VBř. Mezi městem Pečky a p. Ludmilou Soukalovou, 

bytem Radim 359. Povinný není plátcem DPH. Jedná se  

o pozemky pod kterými je uložen vodovodní přivaděč Radim-Pečky /č.parc. 364/2, 

367/1, 380/1, 380/123, 380/124, 380/125, 381/1, 521/1 pro k.ú. Radim/. Pověřuje 

starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy.  

 

g)  Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na provoz „Útulku pro psy“, 

Hrabanov 535, Lysá nad Labem.  

 

h) Odvolání stávajících členů Školské rady Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy, 

kterým skončilo 3leté funkční období. 

 

i)  Jmenování členů komisí při Radě města Pečky na volební období 2014 – 2018 

následovně: 

 

Komise pro školství, tělovýchovu a kulturu 

Předseda: 

 Ing. Zedník Petr  

Zapisovatel: 

 Vaněčková Zuzana  

Členové: 

 Bude doplněno na příští RM 8. 12. 2014 

 

Komise bytová 

Předseda:  

 Horynová Šárka  

Zapisovatel: 

 Pečenková Dana  

Členové:  

 Bude doplněno na příští RM 8. 12. 2014 

 



  

Komise stavební 

Předseda:  

 Ing.arch.Švanda Pavel, M.Sc. 

Zapisovatel: 

 Ing. Zindrová Jana  

Členové: 

 Bude doplněno na příští RM 8. 12. 2014 

 

 

Fond rozvoje bydlení 

Předseda:  

 Paluska Milan  

Zapisovatel:  

 Janoušková Olga  

Člen:  

 Ing. Krištoufek Karel  

 

Školská rada /3leté funkční období/ 

 Homan Martin  

 Horynová Šárka  

 Jedlička Martin  

 

Sbor pro občanské záležitosti 

Předseda: Turynová Miloslava 

Zapisovatel: Vaněčková Zuzana 

Členové: 

 Jindřichová Svatava 

 Šuková Věra 

 Hrabáková Dana 

 Vlková Marie 

 Tykvová Růžena 

 Břinčilová Drahomíra 

 

Krizový štáb 

Předseda: Urban Milan 

Členové: 

 Paluska Milan 

 Ing. Zedník Petr 

 Ing. Krištoufek Karel 

 Homan Martin 

 Horynová Šárka 

 Ing. arch. Švanda Pavel M. Sc. 

 Kejda Ladislav 

 Dürr Petr 

 Jedlička Martin 

 Volek Jiří 

 Bc. Rak Jaroslav 

 Sedláček Pavel 

 

j)  Uzavření smlouvy o hudební produkci mezi městem Pečky a p. Pavlem Doležalem 

/ECHO 91/, bytem Kožešnická 100, 281 23 Starý Kolín na zajištění konání 

městského plesu dne 28. 2. 2015 v Kulturním středisku Pečky za cenu 20.000,-Kč. 

 



  

k) Provozování pouťových atrakcí při kulturní dětské akci „Jede, jede mašinka aneb 

dětská pouť v Pečkách“ pro rok 2015 p. Zdeňkem Novotným, bytem Železničářská 

699, 506 01 Jičín. 

 

l) Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 005/2014 Smlouva o údržbě veřejné zeleně, 

trávníků a květin mezi městem Pečky a Pečeckými službami, s.r.o. Pečky. Důvodem 

tohoto dodatku je zohlednění víceprací za posekání jednotlivých ploch nad stanovený 

rámec uvedený ve smlouvě.  

Tento bod nebyl schválen 

  

m) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši  1.000,-Kč pro Sdružení Linka bezpečí. 

Tento bod nebyl schválen 

 

n) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na provoz Protialkoholní záchytné 

stanice v Kolíně v roce 2015. 

Tento bod nebyl schválen 
 

o) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.065,-Kč Spolku rodičů a přátel Základní 

školy Pečky na věcné dary v rámci soutěže o nejlepší vánoční specialitu u příležitosti 

zahájení „Adventu 2014“ konaného dne 30. 11. 2014. 

 

p) Zrušení provozování školního bufetu v ZŠ Pečky a s tím související personální otázka 

s termínem k 31. 12. 2014. 

 

q) Oddávající pro volební období 2014 – 2018 v tomto složení: 

 Milan Urban – starosta města 

 Milan Paluska – místostarosta města 

 Ing. Karel Krištoufek – člen RM 

 

5. Rada ukládá:  

 

1. Vedoucí ek. správního odboru M.Bahníkové zveřejnění návrhu rozpočtu města na 

rok 2015 dle platných směrnic.  

2. Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové jednat o možné nižší 

kupní ceně s firmou Proxima Partner s.r.o. se sídlem Praha 9 na prodej pozemku 

č.parc. 1468/21 v k.ú. Pečky. 

3. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi ve spolupráci se stavební komisí připravit 

koncepci řešení revitalizace Masarykova náměstí v Pečkách. 

4. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi ve spolupráci se stavební komisí předložit 

návrh pietního místa na Masarykově náměstí v Pečkách věnovanému 

T.G.Masarykovi a V. Havlovi. 

5. Předsedům jednotlivých komisí RM předložit návrhy na členy komisí při RM. 

6. Starostovi, místostarostovi jednat s ředitelem ZŠ Pečky ve věci: 

 Urychlit nákup myčky a potřebných sad talířů a příborů v návaznosti na 

zvyšující se potřebu po domluvě s vedoucím jídelny 

 Zvýšit preferenci a propagaci bezhotovostní platby obědů – elektronický 

způsob komunikace s jídelnou 

 Zřídit pevně stanovené pokladní hodiny, ve kterých bude možné platit 

v hotovosti 

7. Tajemníkovi MěÚ jednat ve věci personální otázky školního bufetu, zajistit 

inventuru zboží v bufetu k 31. 12. 2014, zbylé potraviny nabídnout k prodeji 

v Parkhale. 

8. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové aktivně řešit pronájem NP 

v 1NP VCP čp. 141 Tř. Jana Švermy.  



  

9. Tajemníkovi MěÚ zadat a řešit zpracování nových webových stránek města 

formou redakčního systému, včetně příspěvkových organizací /Kulturní středisko 

Pečky, Pečecké služby, s.r.o. Pečky, Městská knihovna Pečky/, předložit cenové 

nabídky. Uložit kompetence a odpovědnost jednotlivým pracovníků při aktualizaci 

údajů. 

10. Tajemníkovi MěÚ zajistit kontrolu stávajících a nových pracovních smluv /včetně 

počtu pracovníků na jednotlivých odborech/, personální potřeby /pracovníci 

v důchodovém věku/, přijímání nových zaměstnanců formou výběrového řízení, 

účast členů rady města v komisi. 

11. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi zajistit zpracování cenových nabídek 

k provedení odborného prořezání a tvarování stromů v Pečkách a Velkých 

Chvalovicích prováděných v roce 2014 – 2015. 

  

 


