
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 16.3.2015 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

 

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

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

Ověřovatelé:   Ing. Petr Zedník,  Ing.arch.Pavel Švanda, M.Sc. 

Zapsala:  L. Renková  

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

 

V 17.15 hod. bylo přerušeno jednání RM a dále pokračovalo jednání Valné hromady 

Pečeckých služeb s.r.o. ohledně  výše vodného a stočného s účinnosti od 1.4.2015 

Valná hromada Pečeckých služeb s.r.o. Pečky schvaluje revokaci usnesení z 2.3.2015 o 

stanovení výše vodného a stočného s účinností od 1.4.2015.   

Pro: Ing. Karel Krištoufek,  Martin Homan, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník, Ing.arch.Pavel 

Švanda, M.Sc.            

Proti: Milan Urban, Milan Paluska   

 

Valná hromada schvaluje zachování výše vodného a stočného v původní výši s účinností od 

1.1.2014 beze změny: 

stočné - 26,74,-Kč bez DPH tj.  30,75,-Kč/m
3  

včetně DPH    

vodné - 31,-Kč bez DPH, tj. 35,65,-Kč/m
3
, včetně DPH.   

Pro: Ing. Karel Krištoufek,  Martin Homan, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník, Ing.arch.Pavel 

Švanda, M.Sc.            

Proti: Milan Urban, Milan Paluska   

 

Valná hromada ukládá jednatelce Pečeckých služeb s.r.o. Pečky  uzavřít smlouvu se 

zpracovatelem PD na stavební akci „Armaturní vodoměrné šachty Pečky“ se společností 

ProVak v.o.s.  Benešova 97, 284 01 Kutná Hora  ve výši 80.075,-Kč bez DPH  

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

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

 

Valná hromada Pečeckých služeb s.r.o. ukládá jednatelce Adriáně Borovičkové  od 1.1.2015 

důsledně dodržovat kalkulace nákladů na jednotlivá střediska  dle skutečných nákladů.  

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

 Informaci starosty o připravovaném výběrovém řízení na místo tajemníka MěÚ  

 Informaci Ing. arch. Pavla Švandy, M.Sc. ohledně revitalizace Masarykova nám. 

v Pečkách  

 Předložení kalkulace výše nájemného, návrhy záloh na služby a informaci o instalaci 

poměrových vodoměrů, odečtových elektroměrů a poměrových rozdělovačů topných 

nákladů ve VCP, Tř. Jana Švermy 141  

 Informaci odboru výstavby ohledně vymáhání pohledávek za likvidaci TDO 

 Informaci ekonomicko-správního odboru o postupu vymáhání dlužné částky za spol. 

Hotel DONOR s.r.o.  



  

 Postup stavebního řízení manž. Š, Pečky ve věci umístění a stavby oplocení jejich 

domu  

 Přehled plánovaných investičních akcí města Pečky na rok 2015-2018 s tím, že 

stavební komise vyhodnotí prioritní investiční záměry   

 Uzavření dohody mezi městem Pečky a nájemcem  p. Pavlem Horákem  (restaurace 

Klub Pečky)  ve věci splácení dlužné částky  

 Návrh kolektivní smlouvy na rok 2015  

 Informaci Petra Dürra ve věci rozeslání žádosti o zpracování nabídky technického 

řešení uzavřeného datového kamerového okruhu 

 Plnění rozpočtu k 28.2.2015  

 Výsledek Protokolu o následné veřejnoprávní kontrole v ZUŠ Pečky - podmínky 

programu v době udržitelnosti byly splněny  

 

4.Rada města schvaluje:   
 

a) A doporučuje ZM ke schválení změny územního plánu ohledně řešení dopravní 

situace v ulici Barákova, příp. propojení ulic Barákova a v V.B. Třebízského  

   

b) Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a jeho 

zveřejněných fondů pro rok 2015 následně:  

- Fond kultury a obnovy památek Střed.kraje– výměna vchodových dveří včetně 

kamenného prahu – kaplička Velké Chvalovice     

- Fond kultury a obnovy památek Stř. kraje – zajištění pořádání Dne města a 90ti 

let povýšení městyse Pečky na město     

- Fond rozvoje obcí a měst Stř. kraje – rekonstrukce komunikace a chodníků Tř. 

5. května – část I.        

- Fond životního prostředí a zemědělství Stř. kraje – výsadba zeleně u 

komunikace Tř. 5. května        

- Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Stř. kraje  – doplnění výbavy 

JPO II          

- Fond kultury a obnovy památek Stř.kraje – nákup regálů na knihy do dětského 

oddělení do Knihovy Sv. Čecha Pečky      

- Středočeský humanitární fond  Stř. kraje – sociální oblast – denní stacionář 

v DPS Pečky   

        

c) Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací sestavené k 31.12.2014 a převody 

do fondů:   

Základní škola Pečky :  výsledek hospodaření   - 6 148,04 Kč 

převod do rezervního fondu (zřizovatel) 373,35 Kč, úhrada ztráty z rez.fondu     

("školství") 6 521,39 Kč 

Mateřská škola MAŠINKA Pečky:  výsledek hospodaření  + 46 645,33 Kč, 

převod od rezervního fondu 46 645,33 Kč 

Městská knihovna Pečky: výsledek hodpodaření + 45 895,88 Kč 

převod do rezervního fondu  43 595,88 Kč, do fondu  odměn 2 300 Kč 

Pečovatelská služba města Pečky: výsledek hospodaření  0 Kč 

Kulturní středisko města Pečky:    výsledek hospodaření 77 762,14 Kč 

převod do rezervního fondu  77 762,14 Kč   

 

d) Změnu závazných ukazatelů pro Pečovatelskou službu města Pečky na rok 2015  

(nově: příspěvek zřizovatele celkem 1750 tis. Kč, náklady na platy 

zaměstnanců  příspěvku zřizovatele  1250 tis. Kč)   

 



  

e) Uděluje předběžný souhlas manželům Šmejkalových, bytem Pečky čp. 1149, ul. 

Nymburská  k  pronájmu částí pozemků v k.ú. Pečky č. parc. 2264/1 /3m
2
/ a 2264/3 

/5m
2
/.  

 

f) Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: "Rekonstrukce 

VO + MR v lokalitě ul. Jiřího z Poděbrad v Pečkách“, hodnotící kritérium nejnižší 

nabídkovou cenu bez DPH.   

 Složení členů komise pro hodnocení cenových nabídek  

 Milan Paluska, Petr Dürr, Ing. J. Beránek,  Ing. V. Zavřel, Ing. Jana Zindrová      

 Náhradníci:                            

 Hana Pokorná, Ing.V. Růžičková, Ing. J. Douděra, Ing. K. Krištoufek, Ing. Petr 

Zedník 

 Seznam obeslaných  uchazečů: 

 ENERGOFINAL s.r.o., Karel Vaníček, Plaňanská 200, 281 03 Radim 

 František Dvořáček, tř. 5. května 245, 289 11 Pečky 

 AZ ELEKTROSTAV a.s., Bobnická 2020/8, 288 01 Nymburk 

 RAISA s.r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín 

 MATEX HK s.r.o. Kladská 181, 50003 Hradec Králové   

 

g) Uzavření darovací smlouvy mezi Základní školou Pečky a společností WOMEN FOR 

WOMEN o.p.s., Vlastislavova 4/152, 140 00 Praha 4 na poskytnutí finančního daru 

ve výši 5.183,-Kč  uzavřené ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku v platném znění  

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi předkládat čtvrtletně 

přehled vymáhání pohledávek za likvidaci TDO, včetně srovnání s uplynulým 

obdobím 

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové předložit tabulku využívaného 

individuálního  a společného prostoru pro všechny stávající subjekty i potencionálně 

nové subjekty  ve VCP Pečky (určit podíl společných prostor)  

3. Předsedovi stavební komise Ing. arch.Pavlovi Švandovi, M.Sc. připravit variantu 

řešení dopravní situace v ulici Barákova, příp. propojení ulic Barákova a V.B. 

Třebizského  

4. Ekonomicko-správnímu odboru M. Bahníkové do 30.4.2015 předložit další informaci 

ohledně pokračování vymáhání  dlužné částky  od společnosti Hotel Donor s.r.o.  

5. Odboru správy majetku města a  BH. Ing Růžičkové předložit na příštím zasedání RM 

kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby „Zateplení Kulturního 

střediska Pečky“. Projektovou dokumentaci ke kontrole zaslat p. Drškovi   

a elektronicky do kopie Ing.arch.Pavlovi Švandovi, M.Sc. 

6. Odboru správy majetku města a  BH  Ing. Růžičkové zveřejnění záměru na pronájem 

částí pozemků v k.ú. Pečky č. parc. 2264/1 /3m
2
/ a 2264/3 /5m

2
/. 

7. Všem zpracovatelům žádostí o poskytnutí dotace z fondů Středočeského kraje včasnou 

přípravu žádostí tak, aby byl splněn termín výzvy vyhlášení programů pro poskytování 

dotací (lhůta pro podání žádosti o dotace je stanovena od 26.3.2015 do 15.4.2015).  

8. Pověřuje člena RM p. Martina Homana k zajištění nových webových stránek města 

Pečky. 

 


