
  

 

 

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 27.4.2015 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. arch. Pavel Švanda, M. Sc., Ing. Petr Zedník 

Zapsala:  Bc.Eva Strnadová  

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban.  

 

Návrhy na doplnění dalších bodů do programu RM:   

Ing. Karel Krištoufek: 

- oprava odpadlých dlaždic v podchodu,  

- prošetření postříkání chemickým přípravkem dětského hřiště na sídlišti, zjistit viníka a 

zjednat nápravu 

 

Ing. arch. Pavel Švanda, M. Sc.: 

- návrh nového člena stavební komise p. Michala Müllera 

 

 

V 15.30 hodin bylo přerušeno jednání RM a zahájeno jednání Valné hromady Pečeckých 

služeb, s.r.o. Pečky s následujícím programem: 

 účetní závěrka za rok 2014 

 návrh na rozdělení HV za rok 2014 

 odměna jednatelce PS s.r.o. Pečky 

Valná hromada schvaluje: 

 účetní závěrku za rok 2014 dle předložených dokumentů a bere na vědomí zprávu 

nezávislého auditoru o ověření účetní závěrky 

 návrh na rozdělení HV za rok 2014 

Hospodářský výsledek po zdanění:   563.819.27,-Kč 

Příděl do sociálního fondu:    150.000,-     Kč 

Příděl do rezervního fondu společnosti:    28.191,-     Kč 

Zbývající část na účet „nerozdělený zisk min.let 385.628.27,-Kč 

 odměnu jednatelce Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky ve výši 14.000,-Kč 

 

 

V 18.35 hodin za zasedání RM odešel p. Ing. arch. Pavel Švanda, M. Sc.       

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

 Informaci o předložených žádostech o zpracování cenové nabídky na architektonickou 

soutěž na revitalizaci Masarykova náměstí a přilehlé proluky ve městě – tento bod 

bude přesunut na příští zasedání RM dne 11.5.2015, 

 Informaci o úhradě poplatků za likvidaci TDO za rok 2015, 

 Informaci o postupu vymáhání dlužné částky /poplatek za ubytování/ od společnosti 

Hotel Donor s.r.o., Chvalovická 471, Pečky, 

 Plnění rozpočtu města ke dni 31.3.2015, 



  

 Hospodaření příspěvkových organizací města ke dni 31.3.2015, 

 Informaci o předložených podkladech pro schvalování účetní závěrky města sestavené 

k 31.12.2014, podklady dále předává k vyjádření finančnímu výboru města a poté ke 

schválení zastupitelstvu města, 

 Zápis z jednání stavební komise ze dne 30.3.2015, 

 Informaci tajemníka MěÚ Pečky ve věci platového zařazení všech zaměstnanců MěÚ 

Pečky, bylo zjištěno několik nesrovnalostí v zařazení platové třídy vzhledem 

k dosaženému vzdělání, 

 Informaci o předložené žádosti občanského sdružení Prostor plus o.p.s., Na Pustině 

1068, Kolín II., s tím, že po doplnění údajů bude projednána na příštím zasedání RM 

dne 11.5.2015, 
 

4.Rada města schvaluje:   
 

a) Podání žaloby prostřednictvím právního zástupce města JUDr. Olgy Uhrové na firmu 

Valldemossa trade s.r.o., Velflíkova 1429/6, Praha 6 - Dejvice, která jako 

administrátor veřejné zakázky „Za Pečky zelenější“ zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení způsobila městu Pečky škodu ve výši 153.813,- Kč, když porušila 

při zadávání VZ zákon  č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  za což byla městu 

Pečky udělena  korekce z dotace  SFŽP .   

 

b) Uzavření příkazní smlouvy na zajištění činnosti IT mezi městem Pečky a p. Jiřím 

Valíčkem, bytem Kostelní Lhota čp.97. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 

31.10.2015. 

 

c) Převod nevyčerpaných účelových prostředků z roku 2014 ve výši 21 311,- Kč 

poskytnutých Základní škole Pečky k použití dle pravidel "studijního fondu"  do 

31.12.2015 . 

 

d) Návrh zpracovaného geometrického plánu majiteli pozemků ČD. Geometrický plán 

bude sloužit k budoucímu případnému odkoupení pozemku pro vybudování 

parkovacích stání u nádraží ČD Pečky. Celková výměra činí 1.195m
2
. 

       

e) Revokaci usnesení RM ze dne 30.3.2015 pod čj. 770/2015, bod 4d/ v části 

administrátora VŘ /Ing.Martina Macháčková/ stavební akce „Zateplení Kulturního 

střediska v Pečkách a zateplení Mateřské školy Mašinka Pečky, budova „A“.  

 

f) Doplnění a úpravu zveřejnění  výzvy  na stavební práce zadávané jako VZMR :  

" Zateplení Mateřské školy MAŠINKA Pečky, budova A "  a doporučuje ZM ke 

schválení realizovat tuto stavební akci z vlastních finančních zdrojů /položka 

v rozpočtu  č. 104, rezerva na spolufinancování akcí/. 

 Předpokládaná hodnota VZ   2.128mil.Kč bez DPH 

 

g) Uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Pečky a společností AAA zakázky s.r.o., U 

Kamýku 284/11, Praha 4 za cenu 20.000,-Kč bez DPH na administraci VŘ, zakázka 

malého rozsahu " Zateplení Mateřské školy MAŠINKA Pečky, budova A ". 

 

h) Vyřazení nabídky z dalšího posouzení VŘ VZMR společnost Boušek s.r.o., nám. Před 

bateriemi 914/3, 16200 Praha 6-Střešovice z důvodu, že nabídka neobsahovala 

všechny potřebné údaje v položkovém rozpočtu výkazu výměr zakázky na služby 

akce: „Povýsadbová péče za Pečky zelenější“. 

 

i) Vyřazení nabídky z dalšího posouzení VŘ VZMR firmu Jiří Kapr, 28911 Vrbová 

Lhota 120 z důvodu, že nabídka neobsahovala všechny potřebné údaje v položkovém 



  

rozpočtu výkazu výměr zakázky na služby akce: „Povýsadbová péče za Pečky 

zelenější“. 

  

j) Vyřazení nabídky z dalšího posouzení VŘ VZMR společnost Pečecké služby, s.r.o. Tř. 

Jana Švermy 49, 28911 Pečky z důvodu, že firma nedodržela podmínky výzvy 

zadávací dokumentace překročením maximální hodnoty VZ akce: „Povýsadbová péče 

za Pečky zelenější“. 

 

k) Zrušení VŘ VZMR na služby akce: - „Povýsadbová péče za Pečky zelenější“. 

Důvodem zrušení je vyloučení všech tří uchazečů pro nedodržení podmínek výzvy. 

 

l) Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Pečky a firmou Jiří Kapr, Vrbová Lhota 120, 

28911 Pečky na prováděné práce - údržba travnatých ploch - sečení místní lesopark 

v Pečkách na dobu dvou let.  
 

m) Doplnění člena stavební komise p. Michala Müllera, bytem Svobody 975, Pečky. 

 

n) Zveřejnění výzvy na vyhlášení VZ malého rozsahu na realizaci akce: "Rekonstrukce 

VO + MR v jižní části ul.K.H. Borovského v Pečkách. Dále schvaluje hodnotící 

kritérium nejnižší nabídkovou cenu bez DPH,  složení hodnotící komise a  seznam 

návrhu na obeslání firem.  

Složení hodnotící komise:  

 Milan Paluska -  místostarosta 

 Petr Dürr – investiční technik 

 Ing. Josef Beránek – stavební úřad 

 Ing. Václav Zavřel – vedoucí odboru výstavby 

 Ing. Jana Zindrová – stavební úřad 

Náhradníci: 

 Ing. Karel Krištoufek – člen RM  

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

 Ing. Jakub Douděra – stavební úřad 

 Hana Pokorná – stavební úřad 

 Šárka Horynová – člen RM 

Návrh na obeslání firem:  

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

2. František Dvořáček, Tř. 5. května 245, 289 11 Pečky 

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

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

5. AVE KOLÍN, s.r.o., Třídvorská 1501, Kolín 

 

 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové  předložit do příští RM, 

tj.11.5.2015 informaci, k jakému datu bude ukončena udržitelnost projektu akce 

„Rekonstrukce chodníku Tř. Jana Švermy“ – připravit nové návrhy bezpečnostního 

řešení pro chodce a cyklisty.  

2. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi připravit posudek na možnost průjezdnosti vozidel 

v podchodu v ulici Tř.5.května  s omezením do 3.5t. 

3. Tajemníkovi MěÚ připravit harmonogram VŘ a doplnit do oznámení o vyhlášení 

potřebné kvalifikační a technické předpoklady na zajištění činnosti IT MěÚ v Pečkách. 

4. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové rozdělit VZ „Oplocení 

basketbalového hřiště“ na dvě části. První část – zemní práce, likvidace valu a keřů, 



  

druhá část – dodávku vlastního plotového systému, včetně podhrabové desky a 

vstupových částí oplocení. 

5. Investičnímu technikovi p. P. Dürrovi vypracovat návrhy na umístění mobilního, 

veřejného WC v Pečkách. 

6. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zadat zpracování PD na ulici 

Nová - Velké Chvalovice a K. H. Borovského - Pečky s předáním PD v  roce 2015. 

Zadání zpracování PD ulic Křivá, Dlouhá ve Velkých Chvalovicích a lokalitu Bačov - 

Pečky /ulice Bačovská, Jeronýmova, Jungmannova, Mlýnská, Přemyslova/ s předáním 

PD v roce  2016. 

7. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi technicky prověřit /rozměry pozemku/ možnost 

zřízení parkovacích míst za zdravotním střediskem Pečky. 

8. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi ve spolupráci s odborem správy majetku města 

 a BH Ing. Růžičkovou navrhnout postup při prodloužení nového podchodu pod 

nádražím do ulice P. Bezruče v Pečkách.  

 


