
  

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 31. 3. 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:  L. Renková    

 

 

1. Zahájení: 

 

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

 

V 17.00 hod. se na zasedání RM Pečky dostavila Dozorčí rada Pečeckých služeb s.r.o. Pečky 

– předseda Karel Talacko, členové – Ing. Libor Strnad, Hana Pešková. Dále se dostavila 

jednatelka Pečeckých služeb s.r.o. Pečky  - p. Adriána Borovičková.  Jmenovaní byli pozváni 

ve věci změn ve výkonu funkce jednatele a dále návrhu úpravy zřizovací listiny Pečeckých 

služeb s.r.o.  Jednání Valné hromady Pečeckých služeb s.r.o. ohledně uvedených věcí 

proběhne za účasti notáře JUDr. Vančury dne 12. 5. 2014.   Všechny úpravy a změny budou 

v souladu se zákonem číslo  89/2012 Sb. novely občanského zákoníku.   

 

3. Rada bere na vědomí: 

 

- Text kroniky města Pečky za rok 2013, 

- Předání podkladů pro schvalování účetních závěrek v souladu s Vnitřní směrnici  

č. 1/2014, o schválení účetních  závěrek příspěvkových organizací zřízených městem 

Pečky za rok 2013. Hlasování proběhne na příštím zasedání RM dne 14.4.2014. 

- Informaci starosty města o průběhu odstranění závad na stavební akci „Rekonstrukce 

hřbitovní zdi Pečky 2014“, 

- Přehled hospodaření  Pečeckých služeb s.r.o. Pečky za  rok 2013 a 1/2014,  

- Zápis z jednání Dozorčí rady Pečeckých služeb, s.r.o., Pečky konané dne 25.3., 

- Cenovou nabídku firmy FINEX REAL a.s. Pardubice a agentury N+N Počaply 61 na 

chemické čištění topného systému a na úsporné reflexivní panely pro  ZŠ Pečky.  

Případná realizace je možná až po zahrnutí do rozpočtu ZŠ Pečky (rok 2015). 

 

4. Rada města schvaluje:   
 

a) Uzavření SOD mezi městem Pečky a  firmou Milan Pavlásek, V Horkách 997 Pečky,  

na   provedení osazení termostatických ventilů,  vč. oběhového čerpadla v budově 

MěÚ. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 2/2014 

 

c) A doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod pozemků do majetku města 

1. č. parc. 357/53 (308 m2) a č. parc. 20/17 (19 m2) v obci Pečky a k.ú. Velké  

            Chvalovice – pan Jaroslav Kroutil, Poděbrady, Hakenova 1095 

2. č. parc. 357/54 (241 m2) v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice - paní  Olga  

            Čepičková, Hořátev 288. 

Součástí tohoto bezúplatného převodu je: 

- veřejné osvětlení v ceně 24.132,- Kč 

- kanalizační řad včetně přípojek na hranici soukromých pozemků v celkové ceně  



  

  566.050,- Kč 

- znalecká cena všech pozemků činí  58.649,- Kč 

 Město Pečky zajistí sepsání smlouvy a uhradí poplatek spojený s převodem 

nemovitosti u K. Ú. v Kolíně. Smlouva o bezúplatném převodu bude sepsána až po 

odstranění (výmazu) zřízeného VBř. chůze a jízdy pro majitele nemovitostí č. parc. 

357/48 a 357/55 z katastru nemovitostí.   

 

d) Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“  č. 49855 mezi městem Pečky 

a  firmou  RWE GasNet, s.r.o se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940 týkající se 

pozemku v majetku města č. parc. 2179/2 v obci a k.ú. Pečky – Tř. J. Švermy (pro 

rozestavěnou stavbu manž. Koníčkových-nová plyn. přípojka) za celkovou cenu 605,- 

Kč, včetně DPH). Rada města pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

e) Vypsání veřejné zakázky  na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu: 

Oprava chodníku ul. Ke Hřišti Velké Chvalovice, hodnotící kriterium nejnižší 

nabídková cena bez DPH, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek   

a hodnocení nabídek a seznam obeslaných uchazečů dle přílohy 

Složení členů a náhradníků komise pro hodnocení nabídek: 

1. Milan Paluska, místostarosta                               Ing. Karel Krištoufek, místostarosta                                                     

2. Daniel Kadavý, projektant                                   Ing.  Jaroslava Hofová,projektant                                                                     

3. Petr Zedník, člen RM                                          Martin Homan, člen RM                                                          

4. Ing. Jakub Douděra, stav. odbor                          Ing. Václav Zavřel, vedoucí st. odb.                                          

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

6. Šárka Horynová, člen RM                                  Mgr. Bc. Lenka Krúpová, člen RM                                                

 

Seznam uchazečů:      

1. MATEX HKs.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí  

2. SILMEX s.r.o., Klejnarská 92, 280 00 Kolín V.  

3. TELSIG - servis spol. s. r.o. Motel " U Jezera " 281 51 Velký Osek  

4. Halko stavební společnost, s.r.o. Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2 

5. Vladimír Štolc , Na Chmelnici 369/II. 290 01 Poděbrady 

Předpokládaná hodnota dle položkového rozpočtu stavby 2.400.000,-Kč, včetně DPH  

 

f) Poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu včelařů, o.s. ZO Pečky na léčení 

včelstev v roce 2014 ve výši  3.000,-Kč.  

 

g) Podání žádosti o dotaci z operačního programu OPŽP výzva č. 60 oblast podpory - 

realizace úspor energie na zateplení KS Pečky  firmou Grant Elite s.r.o., pokud tato 

firma předloží harmonogram o splnitelnosti podání žádosti s termínem do 30. 4. 2014.   

 

5. Rada ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zajistit klíče od prostoru, kde je 

umístěna technologie kabelové televize (dům služeb) z důvodu, že se jedná  

o vlastnictví města Pečky. Po dohodě s Ing. E. Wacnikem a TECHartem Kouřim 

zajistit výměnu zámku u tohoto prostoru.  Poté budou klíče předány proti podpisu 

zainteresovaným osobám.  

2. Ekonomicko-správnímu odboru M. Bahníkové připravit návrh na vyřazení 

internetových kiosků z inventury (pokud tam ještě jsou)  - jedná se o 2 ks – MěÚ a KS 

Pečky.  

3. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zajistit energetický audit KS 

Pečky s termínem tak, aby mohla být podána žádost o dotaci z operačního programu 

OPŽP /v případě podání žádosti o dotaci/.    

 


