
  

 

 

  Čj.:   2228/2015    

Zápis 

z jednání mimořádné Rady města Peček konané dne 25.9.2015 od 10.00 hod. na 

Městském úřadě v Pečkách.    

  

 

Přítomni:  Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová,  Ing. Petr Zedník,  Ing. arch. 

Pavel Švanda, M.Sc. 

Omluven:   Martin Homan 

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

 

Zapsala:  Bc.Eva Strnadová 

 

1. Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města Milan Urban. Ověřovatelé doporučili zápis 

z minulého jednání ke schválení.  

Pro:  Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová,  Ing. Petr Zedník,  Ing. arch. Pavel 

         Švanda, M.Sc. 

 

Zápis byl schválen. 

 

 

 

2. Kontrola úkolů bude provedena na příští RM dne 5.10.2015 

22.6.2015 

- Trvá 5.3. Odboru správy majetku  města a BH Ing. Růžičkové oslovit vlastníky 

pozemků pod vodní plochou rybníku „Benešák“ a přilehlých břehů s návrhem na 

odkoupení dle znalecké ceny nebo s návrhem na uzavření  dlouhodobé nájemní 

smlouvy a následně svolat schůzku s vlastníky pozemků. 

- Trvá 5.6. Tajemníkovi MěÚ zajistit uložení registrovaných zbraní města Pečky /po 

bývalé MP/ v případě možnosti do depozitáře a následné nabídnutí zbraní k odprodeji.  

7.9.2015 

- Trvá 5.1. Odboru správy majetku města a BH Ing.Růžičkové zajistit  VŘ na akci 

„Montáž automatických dveří do zdravotního střediska Pečky“ /hlavní vstupní dveře, 

dveře do dětského oddělení/. 

- Trvá 5.2. Vedoucímu odboru výstavby Ing. Zavřelovi ve spolupráci s odborem správy 

majetku města a BH Ing.Růžičkové  připravit nabídky na zpracování Strategického 

plánu města Pečky dle pravidel VZMR. 

- Trvá 5.3. Odboru správy majetku města a BH Ing.Růžičkové zajistit cenové nabídky 

na zpracování žádosti o dotaci z programu OPŽP na realizaci stavební akce 

„Kanalizace v části města Pečky – ulice K.H.Borovského“. 

- Trvá 5.4. Odboru správy majetku města a BH Ing.Růžičkové zajistit cenové nabídky 

na zpracování žádosti o dotaci z programu OPŽP na realizaci stavební akce „Zateplení 

Kulturního střediska Pečky“. 

- Trvá 5.5. Stavebnímu odboru Ing.Zavřelovi předat p. JUDr. Jamborové cca 1/3  ze 160 

případů pro vymáhání nedoplatků místího poplatku za TDO v termínu do 5.10.2015. 

- Trvá 5.7. Starostovi města jednat se zainteresovanými složkami ve věci zlepšení 

úrovně měsíčníků Pečecké noviny.  

 

 



  

3.Rada bere na vědomí: 

 

 

4.Rada města schvaluje:   
 

a) Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné 

zakázky „ZŠ Pečky, dostavba II.etapa-kuchyně“ rozhodnutí o nejvhodnější nabídce 

společnosti dle zadávací dokumentace DMC CZ, s.r.o. Hvězdova 13, Brno, 

IČO:25574710. Pověřuje starostu města po uplynutí zákonem stanovené lhůty 

uzavření SOD mezi městem Pečky a výše uvedenou společností ve výši celkové 

nabídkové ceny  20.314.346,-Kč bez DPH, tj. 24.580.358, vč.21% DPH. 

Pro: Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová,  Ing. Petr Zedník,  Ing. arch. Pavel 

Švanda, M.Sc.                  odp.Ing.Růžičková   

 

 

 

5. Rada  ukládá:  

 

1.  

        

Ověřovatelé: 

 

Milan  U r b a n                                         

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a      

Místostarosta města  


