
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 13.4.2015 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. Karel Krištoufek, Martin Homan  

Zapsala:  L. Renková  

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

 

Návrhy na doplnění dalších bodů do programu RM:   

 

Místostarosta Milan Paluska:  

- výběrové řízení na VO + MR v lokalitě J. z Poděbrad   

Ing. arch.Pavel  Švanda, M.Sc.:  

- přesunutí  zápisu  ze stavební komise do příští RM   

Ing. Karel  Krištoufek:    

- řešení situace v ulici K.H.Borovského z dopravního a bezpečnostního hlediska  

- předložení návrhu na řešení změny bezpečnostních prvků (betonové bloky) v ulici Tř. 

Jana Švermy a podchodu Pečky – jih.  

- redakční rada Pečeckých novin  

 

V 18.40 hod. se z  jednání RM omluvil Ing. arch.Pavel  Švanda, M.Sc.  

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

 Informaci starosty o oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce 

tajemníka  Městského úřadu v Pečkách  s předpokládaným termínem nástupu 

1.10.2015  

 Jmenování výběrové komise pro výběrové řízení na pozici tajemníka MěÚ Pečky, 

včetně harmonogramu postupu výběrového řízení   

 Zápis z jednání bytové komise ze dne 1.4.2015  

 Oznámení Mateřské školy Mašinka Pečky o omezení provozu v době letních prázdnin 

ve školním roce 2014/2015 a úplatu za předškolní vzdělávání pro kalendářní měsíc, 

v níž bude  přerušen provoz mateřské školy  

 

4.Rada města schvaluje:   
 

a) Uzavření SOD mezi městem Pečky a společnosti as4u. cz se sídlem Jana Masaryka 

Praha 2,  na vytvoření internetových stránek města s využitím redakčního systému a 

jeho další správu, včetně poskytnutí hostingu na serveru– viz příloha.  RM pověřuje 

Martina Homana  nadále jednat s firmou as4u,cz, s.r.o. ve věci úpravy návrhu smlouvy 

tvorby internetových stránek města Pečky. RM pověřuje starostu k uzavření této 

smlouvy.   

 

b) Vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného  majetku (15 ks PC 

umístěných ve VCP Pečecka ).   



  

 

c) Uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Pečky a Kulturním střediskem 

města Pečky,  týkající se úpravy Přílohy č. 1 - přehled  vypůjčeného drobného majetku 

ve vVCP.   RM pověřuje starostu k uzavření tohoto dodatku.   

 

d) Uzavření "Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení VBř - služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu" č. IE-12-6005539/VB/001 - na pozemcích v majetku 

města č. parc. 3, 19  a 24 v obci a k.ú. Pečky - ul. K.H. Borovského mezi městem 

Pečky a  firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8. Smlouva 

bude uzavřena na cca 156 bm za celkovou cenu 15.600,- Kč + 21% DPH. RM 

pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.  

 

e) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou  Pavel Chábera, Radim 330  na realizaci  

stavební akce “Demolice čp. 20“  za cenu  248. 054,-Kč  bez DPH, tzn. 300.145,-Kč 

včetně DPH a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy  

 

f) Uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů  mezi Městem Pečky a Krajskou 

správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  na stavební  akci: „Rekonstrukce komunikace Tř. 5. 

května, Pečky“ včetně rekapitulace úrovní členění stavby – rozdělení financování  – 

smlouva viz příloha. RM pověřuje starostu k uzavření této smlouvy.   

 

g) Podání žádosti o dotaci na projekt: „Výměna vchodových dveří kapličky sv.Jana 

Nepomuckého, Velké Chvalovice“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu  kultury a obnovy památek pro 

rok 2015 a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových 

uznatelných nákladů projektu“. RM schvaluje 17,3 %  spoluúčasti na financování výše 

uvedeného projektu. 

Celkové náklady na realizaci výše uvedeného projektu jsou - 84.640,- Kč     

             Dotace - 70.000,- Kč    

         Spoluúčast města -  14.640,- Kč  (17,3 %)  

 

h) Podání žádosti o dotaci na projekt „Doplnění vybavení pro zásah u DN a v noci“ z 

Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek 

spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů 

projektu. RM schvaluje 8,39 % spoluúčasti na financování výše uvedeného projektu.   

Celkové náklady na realizaci výše uvedeného projektu jsou   - 185.564,-Kč  

                   Dotace   - 170.000,-Kč  

              Spoluúčast města  - 15.564,-Kč (8,39%) 

 

i) Podání žádosti o dotaci na projekt: „Rekonstrukce komunikace Tř. 5.května, Pečky“ z 

Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu v 

minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu“. RM schvaluje 19,37 

% spoluúčasti města na výše uvedeném projektu.  

Celkové náklady na realizaci výše uvedeného projektu  -  4.216.676,-Kč 

                                                                             Dotace  - 3.400.000,-Kč  

      Spoluúčast města  816.676,-Kč (19,37 %) 

 

j) Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova uličního stromořadí v rámci rekonstrukce 

komunikace Tř. 5. května v Pečkách“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a 

zemědělství v rámci Tematického zadání "Zkvalitnění životního prostředí" a závazek 



  

spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů 

akce/projektu.“ RM schvaluje 20% spoluúčast na financování výše uvedeného 

projektu. 

Celkové náklady na  realizaci výše uvedeného projektu jsou  - 319.679,-Kč  

                    Dotace  - 255.743,-Kč,-Kč  

              Spoluúčast města  - 63.936,-Kč (20 %) 

 

k) Příspěvkové organizaci města Městské knihovně Sv. Čecha podání žádosti o 

poskytnutí dotace z Programu 2015  pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání 

Podpora obecních knihoven“.  

Celkové náklady na  realizaci výše uvedeného projektu jsou  - 101.450,-Kč  

                    Dotace  -  80.000,-Kč  

                 Spoluúčast příspěvkové  org.  -  21.450,--Kč (21  %) 

 

l) Příspěvkové organizace města Pečovatelská služba Pečky podání žádosti o poskytnutí 

dotace z Programu 2015  pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského humanitárního fondu v rámci tematického zadání sociální oblast.  

Celkové náklady na  realizaci výše uvedeného projektu jsou  - 850.000,-Kč  

                    Dotace  - 800.000,-Kč  

                   Spoluúčast příspěvkové org. -   50.000,- Kč (5,9  %) 

 

m) Příspěvkové organizaci Kulturnímu středisku Pečky podání žádosti o poskytnutí 

dotace  z Programu 2015  z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu 

kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání „Podpora kultury historických 

akcí a slavností“.   

Celkové náklady na  realizaci výše uvedeného projektu jsou  -  105.200,-Kč  

                       Dotace  -   50.000,-Kč  

                    Spoluúčast příspěvkové org. -   19.200,-Kč (18,3   %) 

                          Spoluúčast města  -   10.000,-Kč (9,5%) 

               Plánované příjmy  -   26.000,-Kč       

 

n) Zveřejnění výzvy na vyhlášení VZ na stavební práce "Rekonstrukce komunikace ul. 

Palackého Pečky". Dále schvaluje hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu bez 

DPH,   složení hodnotící komise a seznam návrhu na obeslání firem  

Složení hodnotící  komise: 

 Daniel Kadavý – projektant akce 

 Ing. Karel Krištoufek – člen RM 

 Petr Dürr - investiční technik 

 Ing. Václav Zavřel – vedoucí odboru výstavby 

 Ing.arch.Pavel Švanda, M.Sc - člen RM  

Náhradníci: 

 Ing. Jakub Douděra - odbor výstavby 

 Milan Paluska - místostarosta města 

 

 

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

 Ing. Josef Beránek – odbor výstavby 

 Ing. Petr Zedník - člen RM 

Návrh na obeslání firem:  

1.ROFOX spol. s r.o., Podhůrská 232, 500 03 Hradec Králové 

2. Stavební firma Škrabal spol. s.r.o. Hruškové Dvory 14, 586 01 Jihlava 

3. Dopravní stavby Bohemia a.s. , Komenského nám. 54, 28144 Zásmuky 

4.ČNES dopravní stavby, a.s.Milady Horákové 2764 , 272 01 Kladno - Kročehlavy 



  

5.Silnice Málek spol. s.r.o., Jeremenkova 3 , 147 00 Praha 4 

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

7. MATEX Hradec Králové s.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové  

8. STRABAG, a.s.,  Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov  

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, předpokládaná cena zakázky, včetně 

odvodnění je stanovena na 3,8 mil. Kč bez DPH. Administraci výběru dodavatele 

provede firma AAA Zakázky s.r.o., která předložila nejnižší nabídku ve výši 15.000,- 

Kč bez DPH.  

 

o) Zveřejnění výzvy na vyhlášení VZ na stavební práce "Dokončení rekonstrukce 

chodníků Tř. Jana Švermy Pečky"  (jedná se  o úsek od  ulice Hellichova po ulici  

Lobňanskou po obou stranách). Dále schvaluje hodnotící kritérium nejnižší 

nabídkovou cenu bez DPH,  složení hodnotící komise a  seznam návrhu na obeslání 

firem.  

Složení hodnotící komise:  

 Daniel Kadavý – projektant akce 

 Ing. Petr Zedník - člen RM 

 Petr Dürr - investiční technik 

 Ing. Václav Zavřel – vedoucí odboru výstavby 

 Ing.arch.Pavel Švanda, M.Sc - člen RM  

Náhradníci: 

 Ing. Jakub Douděra - odbor výstavby 

 Milan Paluska - místostarosta města 

 Ing. Karel Krištoufek – člen RM  

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

 Ing. Josef Beránek – odbor výstavby 

Návrh na obeslání firem:  

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. Dopravní stavby Bohemia a.s. , Komenského nám. 54, 28144 Zásmuky 

4.ČNES dopravní stavby, a.s.Milady Horákové 2764 , 272 01 Kladno - Kročehlavy 

5.DLAŽBA Vysoké Mýto s.r.o.Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto 

6. HALKO s.r.o. , Nová Ves, Václavské náměstí  

7. SILNICE HOLDING Čáslav  

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, předpokládaná cena zakázky je cca 2 

mil. Kč. Vzhledem k již realizovaným etapám bude zakázka soutěžena jako 

podlimitní. Administraci výběru dodavatele provede firma AAA Zakázky s.r.o., která 

předložila nejnižší nabídku ve výši 25.000,- Kč bez DPH. 

 

p) Na základě doporučení bytové komise přidělení bytu č. 8, Pečky, Tř. 5. května 218 p. 

Lence Paroubkové, Tatce 39. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné 

2.600,-Kč/měsíc.   

 

q) Navýšení nájemného od 1.7.2015 v DPS Pečky, Chvalovická 1042 a Velké 

Chvalovice, Pečecká 176, o míru inflace, která  za rok 2014  činí 0,4 %.  

 

r) Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Pečky a firmou KAS-OKNA,  s.r.o. Tř. Krále 

Jiřího 301, 281 01 Velim, na dodavatele  3 ks vchodových dveří Pečeckých služeb 

s.r.o. čp. 49 za cenu 47.962,-Kč bez DPH a prověřuje starostu k uzavření této 

smlouvy.  

 

s) Návrh technického řešení uzavřeného datového kamerového okruhu předložený 

firmou TECHart Kouřim – varianta B.  

 



  

t) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Raisa,  s.r.o. Havlíčkova 822, 280 02 

Kolín na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce VO+MR v lokalitě 

ul. J. z Poděbrad v Pečkách“ za cenu  660.536.-Kč bez DPH  tzn.  799.249,-Kč s DPH 

Smlouva bude uzavřena po schválení rozpočtového opatření na zasedání ZM  dne 

3.6.2015. RM pověřuje starostu k uzavření této smlouvy.   

 

u) Poskytnutí účelových finančních příspěvků Kulturnímu středisku Pečky od sponzora 

Kenast s.r.o. Pečky ve výši 2.000,-Kč pro činnost taneční skupiny DC Glow při 

Kulturním středisku Pečky.  

 

v) Zpracování kroniky města za rok 2014     

 

w) Poskytnutí dotace ve výši 4.000,-Kč z rozpočtu města Pečky Českému svazu včelařů, 

ZO Pečky na nákup léčebných prostředků pro 417 včelstev základní organizace 

Českého svazu včelařů a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy.  

 

x) Zrušení funkčního místa informatika městského úřadu ke dni 31.5.2015.  

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi  ve spolupráci 

s odborem BH Ing. Růžičkovou oslovit potenciální partnery pro organizaci a vedení 

architektonické  soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí v Pečkách, včetně 

proluky.  Podkladem pro nabídky bude plánek + fotografie.  

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové  oslovit soudního znalce ohledně 

zpracování znaleckého  posudku  ve věci možného podání žaloby ohledně vymáhání 

částky ve výši 153.000,-Kč od společnosti Valldemossa s.r.o. Praha - uhrazení korekce 

podpory projektu „Za Pečky zelenější“.  

3. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové  připravit podklady pro zadávací 

řízení zlepšení  technického  řešení uzavřeného datového kamerového okruhu,   oslovit 

pět firem s konkrétním položkovým rozpočtem – (TECHart varianta B)..  

4. Tajemníkovi připravit na příští jednání RM návrh dohody o provedení práce na 

zajištění činnosti IT 

5. Starostovi města zajistit zasílání všem členům RM koncept Pečeckých novin před 

jejich vydáním. Po připomínkách ve lhůtě  do 48 hod.,  budou  návrhy před konečným 

výtiskem do novin zapracovány a  opětovně předloženy před tiskem znovu RM.   

6. Odboru správy majetku města a BH  Ing. Růžičkové ve spolupráci s odborem 

výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelem připravit 

podklady  a návrhy k možnosti odstranění panelů u přechodů pro chodce a u podchodu 

před spořitelnou náhradou jiné adekvátní varianty bezpečnostně vhodné.   

 


