
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 13.5.2015 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

 

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

Horynová,  Ing. Petr Zedník.  

Omluven:        Ing.arch.Pavel Švanda, M.Sc. 

Ověřovatelé:   Milan Paluska, Šárka Horynová  

Zapsala:  L. Renková  

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

 

Návrhy na doplnění dalších bodů do programu RM:   

Ing. Karel Krištoufek  - zajištění právního pojištění – bod  R4 

Martin Homan – webové stránky –  bod R5 

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

 Informaci Ing. Zavřela o případném možném zadání projektové dokumentace ohledně  

zřízení parkovacích míst pro osobní automobily za Zdravotním střediskem Pečky. 

Konečné rozhodnutí bude přijato na dalším zasedání RM dne 25.5.2015 

 Přesunutí bodu U3  (architektonická soutěž na revitalizace Masarykova náměstí) na 

příští zasedání RM  

 Informaci o datu ukončení udržitelnost projektu akce „Rekonstrukce chodníku Tř.Jana 

Švermy“.    

 Žádost Klubu filatelistů  Pečky o dotaci  

 Návrh na zveřejnění výzvy na vyhlášení VZ malého rozsahu na realizace akce 

„Uzavřený datový okruh pro MKDS“ s tím, že vyhlášení VŘ bude projednáno  na 

příštím jednání RM   

 Vyslovení nespokojenosti ohledně  spolupráce mezi společností firmy KHL-EKO 

Jiříkov a zodpovědnými zaměstnanci Městského úřadu  Pečky při  zajišťování  

realizace akce „Za Pečky zelenější“.  

 Hospodářský výsledek Pečeckých služeb s.r.o. za I. čtvrtletí 2015  s tím, že vedení 

města  si vyžádá  od společnosti Pečecké služby s.r.o. rozbor režie, odpisů  a PHM.  

Nárůst nákladů oproti stagnaci výnosů neodpovídá realitě.  

 

4.Rada města schvaluje:   
 

a) Vybudování nového oplocení basketbalového hřiště  a  

1. uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Pavel Chábera, Radim 330 na 

provedení zemních prací (odstranění původního oplocení, valů, keřů bez 

chemického ošetření) -  za cenu 27 000,- Kč bez DPH.  

RM pověřuje starostu k uzavření uvedené smlouvy.   

2. uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Jiří Lazar, Pečky na vybudování 

nového oplocení za cenu 82.528,64 Kč bez DPH   

RM pověřuje starostu k uzavření uvedené smlouvy.  

3. posunutí lampy VO firmou  Pečecké služby s.r.o.  za cenu 5 000,- Kč bez DPH 

Celková cena výše uvedené stavební akce je 114 528,- bez DPH 



  

Případné chemické ošetření kořenů bude zajištěno odborem správy majetku města a 

BH.  

 

b) A  po projednání doporučuje ZM ke schválení celoroční hospodaření za rok 2014 bez 

výhrad  

 

c) Vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného  majetku likvidací:  inv. č. 

028-0006/31   server PC   poř. cena  12 133,- Kč,  rok pořízení 2008 

      inv.č. 028-03/94 kopírovací stroj   poř.cena  1 200,- Kč ,   rok pořízení 2012 

 

d) Poskytnutí dotace  na  činnost  -  terénní  programy  na  území  města  Pečky ve výši 

40 000,- Kč společnosti Prostor plus o.p.s, IČO: 265 94 633 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

e) Poskytnutí dotace  na činnost ve výši 10 000,- Kč Sdružení železničních modelářů 

Pečky, IČO: 270 28 861 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

f) Zakoupení katalogů známek jako věcný dar určený pro členy  Klubu filatelistů Pečky  

01-64 v maximální ceně  1 200,- Kč. 

 

g) Jmenování členů  a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  pozdějších předpisů  

akce: Rekonstrukce komunikace ul. 5. května, Pečky 

člen :              Milan Urban, starosta 

                       Ing. Věra Růžičková, vedoucí odboru správy majetku města a BH 

 

náhradník:      Milan. Paluska, místostarosta 

                        Ing. Jakub Douděra, referent stavebního odboru 

 

h) Uzavření SOD  mezi městem Pečky a firmou Ziwa s.r.o., Křečkov 28 na sanaci 

vlhkosti zdí nopovou folií u obvodové zdi v zahradě  VCP od rohu trafiky k zadnímu 

vchodu za cenu 62.643,50 Kč bez DPH tzn. 75.798, 64 Kč s DPH.  

 

i) Uzavření SOD mezi městem Pečky a Pečeckými službami s.r.o Tř. Jana Švermy 49, 

289 11 Pečky, na  provedení povýsadbové péče a údržby projektu „Za Pečky 

zelenější“ za cenu 952.016,- Kč bez DPH.  

 

j) Uzavření darovací smlouvy na movitou věc mezi ZŠ Pečky, Tř. Jana Švermy 342 

/zřizovatel město Pečky/ a Monikou Hübner Pečky na dodávku výpočetní techniky 

v hodnotě 5.000,-Kč. 

 

k) Uzavření darovací smlouvy (finanční dar) mezi ZŠ Pečky, Tř. Jana Švermy 342 

/zřizovatel město Pečky/ a rodiči žáků II.C třídy ve výši 6.500,-Kč  na zakoupení 

pomůcek zkvalitňujících výuku žáků dané třídy. 

 

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Ekonomicko-správnímu odboru M. Bahníkové  předložit na příští  zasedání RM 

porovnání stávajícího zajištění právní ochrany zastupitelů a zaměstnanců města ve 

stávající pojistce,  vůči prezentované  nabídce společnosti DAS.    

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové průběžně předkládat plnění úkolu 

ze dne 27.4.2015 bod .6. (zpracování PD). 



  

3. Starostovi města zajistit na příští zasedání RM předložení nového  návrhu  

technického řešení společnosti  Kabelová televize CZ s.r.o. Česká Třebová ohledně 

řešení  MKDS.  

4. Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi zajistit  značení na 

přechodech (sitibloky) barevnou obnovou a dále zajistit renovaci vodorovného  

značení přechodů pro chodce.  

5. Odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy  Ing. Zavřelovi 

v maximální míře dohlédnout na zajištění povýsadbové údržby sídlištní zeleně s tím, 

že RM bude pravidelně informována o postupu prací.  

6. Tajemníkovi MěÚ připravit podklady pro firmu as4u. cz s.r.o., pro bezpečný přechod 

k novým webovým stránkám města. 


