
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 26. 5. 2014 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

 

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

Petr Zedník  

Omluveni:      Mgr. Bc. Lenka Krúpová, Milan Urban  

Ověřovatelé:   Ing. Petr Zedník, Šárka Horynová  

Zapsala:          L. Renková   

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil místostarosta Milan Paluska.  

 

V 16.55 hod. se dostavila Mgr. Bc. Lenka Krúpová  

 

 

2. Rada bere na vědomí: 

 

- Plnění rozpočtu města ke dni 30. 4. 2014  

- Závěrečnou zprávu za rok 2013 – Prostor Plus o.p.s.  

- Nový ceník Pečovatelské služby s účinností od 1. 7. 2014  

- Rozšíření provozní doby poskytování Pečovatelské služby Pečky  

- Poskytování sociálních služeb občanům, kteří nemají trvalý pobyt v Pečkách nebo 

v obcích, se kterými má organizace uzavřenou smlouvu o zajištění úkonů 

Pečovatelské služby Pečky  

- Žádost Policie ČR - oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál s tím, že RM není 

oprávněna vydávat souhlasné či nesouhlasné stanovisko k udělení výjimky na 

umístění zakázané zbraně (kulometu)  

- Informaci místostarosty Ing. Karla Krištoufka o volbách do Evropského parlamentu  -

viz příloha  

- Informaci místostarosty Milana Palusky o probíhajících stavebních akcích  

 

 

3. Rada města schvaluje:   
 

 

a) Doplnění textu do nově uzavíraných nájemních smluv v čp. 218 o stanovení peněžní 

jistoty ve výši 2 násobku měsíčního nájmu  

 

b) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 3/2014  

 

c) A doporučuje ZM ke schválení stanovit počet členů zastupitelstva pro následující 

volební období  ( 2014 - 2018)  na  21 členů. 

 

d) A doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace ve výši 300.000,-Kč z grantu 

Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality 2014 na realizaci investiční akce 

Pečky – světlo bezpečí (osvětlení cyklostezky Pečky – Velké Chvalovice).  

 



  

e) A doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace z grantu Středočeského kraje ve výši 

200.000,-Kč. Jedná se o Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup 

vyprošťovací techniky pro JPO II Pečky 

 

f) Provedení demolice domu čp. 306 ul. Barákova s tím, že finanční částka na realizaci 

této akce bude zahrnuta do rozpočtu roku 2015  

 

g) Uzavření SOD mezi městem Pečky a  firmou  Microware spol.s.r.o. Praha na akci:  

Instalace systému domovních telefonů náhradou za stávající  analogový kolabující 

systém v DPS Chvalovická 1042  a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy.  

 

h) Na základě doporučení bytové komise ze dne 16. 4. 2014 přidělení bytu:  

č. 31 v č.p. 218   R. Š., Dobřichov 

č. 27 v č.p. 1042 J. Š., Tatce  

 

i) A doporučuje ZM města ke schválení změnu mapové hranice mezi nemovitostí čp. 

139 ve vlastnictví města Pečky a nemovitostí čp. 1053 ve vlastnictví KOBRA formy 

CZ, spol s r.o. a nemovitostí čp. 143 ve vlastnictví K. S., Pečky dle geometrického 

plánu č. 1220-59/2014  

 

j) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele automatického zavlažovacího zařízení pro 

fotbalové hřiště v Pečkách, jako zakázku malého rozsahu a jmenuje komisi pro 

otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Zdeněk Buřič, Martin Homan, Petr 

Dürr, Ing. Petr Zedník, Milan Paluska.   Náhradníci: Ing. Karel Krištoufek Ing. Věra 

Růžičková, Šárka Horynová.   

Předběžná nabídka na zhotovení celého systému je ve výši 420.000,- Kč.bez DPH. 

Akce bude rozdělena: 

1) vybudování studny, na kterou již probíhá vodoprávní řízení,  

2) vybudování podzemní akumulační nádrže na vodu - výběr dodavatele řešit dle 

čl. 3 pravidel pro zadávaní VZMR 

3) vybudování zavlažovacího systému hřiště - výběr dodavatele řešit dle čl. 4 

pravidel pro zadávaní VZMR 

 

k) A doporučuje ZM ke schválení změnu Zřizovací listiny Pečovatelské služby města 

Pečky – povolení doplňkové činnosti s platností od 5. 6. 2014  

 

l) Poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Velké Chvalovice na pořádání Dětského 

dne ve Velkých Chvalovicích ve výši 4.000,-Kč  

 

m) A povoluje používání městského znaku firmou KŽC Doprava, s.r.o., Praha 9, na 

propagačních předmětech souvisejících s provozem nostalgického vlaku Podlipanský 

motoráček v letní sezóně 2014.  

 

n) Termín a program veřejného zasedání ZM dne 4. 6. 2014 v 17.30 v Kulturním 

středisku Pečky  

 

o) Úpravu závazných ukazatelů pro Mateřskou školu Mašinka Pečky – rozdělení 

příspěvku na rok 2014: na investiční dotaci ve výši 120 000,- Kč a na příspěvek na 

provoz ve výši 1 820 000,- Kč  

 

p) Uzavření smlouvy mezi MŠ Mašinka Pečky s firmou TR ANTOŠ s.r.o. Turnov na 

realizaci zakázky – umístění herních prvků za celkovou cenu 125.316,-Kč včetně DPH 

a použití investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Mašinka Pečky na uvedenou 

zakázku. 

 



  

4. Rada ukládá:  

 

1. Vedoucí ekonomicko-správního odboru M. Bahníkové zahrnout do rozpočtu města na 

rok 2015 finanční částku na demolici domu  čp. 306 ul. Barákova.  

2. Jednatelce Pečeckých služeb s.r.o Adriáně Borovičkové zajistit výrobu známek na 

nádoby na odpad dle objemu pro rok 2015 pro subjekty s IČO (podnikatel 120 l, 

podnikatel 240 l, podnikatel 1100 l) 

3. E. Strnadové odpovědět Policii ČR, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál 

Kolín ohledně udělení výjimky umístění zakázané zbraně v ulici Petra Bezruče   

 


