
       

Čj.:     1849/2015                                                                            

 U s n e s e n í    č. 3/2015    

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného 

dne 29.7.2015 v 17.30 hodin v Obřadní síni MěÚ Pečky  

 
Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení : 

 

I. Zastupitelstvo města konstatuje,  

 

že je podle § 87 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., k platnému usnesení zastupitelstva města, 

rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.  

Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k přítomnosti  16    členů Zastupitelstva města 

Pečkách. 

     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

 

 Informaci starosty o probíhajících a nově připravovaných investičních akcích ve 

městě 

 

 

III. Zastupitelstvo města schvaluje : 

 

a) Rozpočtová opatření č. 5/2015 /viz příloha/ 

b) Kupní cenu na nákup pozemku č.parc. 554/59 v k.ú. Pečky o výměře 1.194m
2
 za 

celkovou cenu 178.000,-Kč, tj. /150,-Kč/m
2
/. Odkoupený pozemek bude 

v budoucnosti sloužit jako parkoviště pro osobní vozidla v areálu nádraží.  

c) Uzavření SOD mezi společnými zadavateli: město Pečky x KSÚS Středočeský kraj a 

dodavatelem veřejné zakázky „III/3294 Pečky, ul. 5.května, 04 – 0,6km“ Sdružením 

Pečky společností  Chládek a Tintěra Pardubice, Silnice a mosty Litomyšl, Miros 

Majetková a.s., Pardubice ve výši 6.728.000,-Kč bez DPH, tj. 8.140.880,-Kč, včetně 

21%DPH.  

d) Uzavření Dodatku č. 1 ke SOD mezi městem Pečky a firmou Josef Tichý, Politických 

vězňů 36, 28002 Kolín III. na stavební akci „Zateplení MŠ Mašinka Pečky – budova 

A“ ve výši 126.034,-Kč bez DPH, tj. 152.502,-Kč, včetně 21% DPH. Navýšení 

finanční částky je způsobeno vícepracemi, které nebyly součástí položkového 

rozpočtu.  

 

 

 

 

 



 

IV. Zastupitelstvo města ukládá : 

 

      1. Starostovi města  po uplynutí zákonných lhůt podpisem výše uvedené SOD veřejné 

 zakázky:  „III/3294 Pečky, ul. 5.května, 04 – 0,6km“. 

2. Starostovi města podpisem výše uvedeného dodatku  č. 1 ke SOD akce: „Zateplení 

MŠ Mašinka Pečky – budova A“ 

 

 

 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a  

Místostarosta města       

 

Vyvěšeno dne : 30.7.2015 

Sejmuto dne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čj.  :   1850/2015 

Zápis  

z veřejného zasedání zastupitelstva města v Pečkách konaného dne 

29.7.2015 v 17.30 hodin v Obřadní síni MěÚ Pečky 

 

 

Přítomno :     16    členů zastupitelstva města – dle prezenční listiny 

Omluveni : dle prezenční listiny 

Zapisovatelka :  p. Bc. Eva Strnadová 

Ověřovatelé :  p. Zdeněk Fejfar, p. Milan Merhaut 

 

 

Program : 

1/. Zahájení : -  určení ověřovatelů 

2/. Blok MěÚ : 

 Rozpočtová opatření č. 5/2015 

3/. Majetkové věci: 

 Potvrzení kupní ceny pozemku č.parc. 554/59 v k.ú. Pečky 

4/. Stavební věci: 

5/. Různé: 

 Informace starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích 

 Informace o grantech Středočeského kraje 

6/. Diskuse 

7/. Usnesení  

8/. Závěr  

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hodin a ukončeno v 18.45 hodin.  

 

1/. Zahájení 

Kontrola úkolů 

2/. Blok MěÚ 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta města pan Milan Urban. 

Konstatoval, že zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Dále konstatoval, že je podle § 87 

Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., k platnému usnesení zastupitelstva města, rozhodnutí nebo 

volbě třeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města  (viz prezence  16 ).  

Starosta města určil ověřovatelé zápisu: p. Zdeňka Fejfara, Milana Merhauta,                                         

zapisovatelku   p. Bc. Evu Strnadovou.  

 

Starosta vyzval přítomné ke schválení programu, vyzval přítomné o doplnění programu, 

předložení připomínek apd. 

 



Doplnění programu starostou města: 

   Uzavření SOD mezi společnými zadavateli: město Pečky x KSÚS Středočeský kraj a 

dodavatelem veřejné zakázky „III/3294 Pečky, ul. 5.května, 04 – 0,6km“ Sdružením 

Pečky společností  Chládek a Tintěra Pardubice, Silnice a mosty Litomyšl, Miros 

Majetková a.s., Pardubice ve výši 6.728.000,-Kč bez DPH, tj. 8.140.880,-Kč, včetně 

21%DPH.  

 Uzavření Dodatku č. 1 ke SOD mezi městem Pečky a firmou Josef Tichý, Politických 

vězňů 36, 28002 Kolín III. na stavební akci „Zateplení MŠ Mašinka Pečky – budova 

A“ ve výši 126.034,-Kč bez DPH, tj. 152.502,-Kč, včetně 21% DPH. Navýšení 

finanční částky je způsobeno vícepracemi, které nebyly součástí položkového 

rozpočtu.  

 

Další doplnění programu již nikdo nepožadoval.  

 

Starosta navrhl, aby po každém projednaném bodu byla provedena diskuse a poté hlasování. 

 

Schválení programu : 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  13 

Petr Dürr, Zdeněk Krejčí, Ing. Karel Krištoufek, Mgr. Věra Křížová, Jaroslav 

Martinec, Milan Merhaut, Milan Paluska, Hana Pešková, Jaroslav Semerád, Milan 

Urban, Luděk Vinohradník, Jiří Katrnoška, Zdeněk Fejfar,  

Proti:  0 

Zdrželi se hl.: 0 

Jednotlivé politické strany jmenovaly své zástupce do návrhové  komise v tomto složení : 

1. SNK Evropští demokraté nenavržen - nepřítomnost kandidátů 

2. KDÚ-ČSL   Zdeněk Krejčí  

3. ČSSD    Jiří Katrnoška 

4. Sdružení ODS,NK  Ing. Karel Krištoufek  

5. KSČM    Jaroslav Martinec  

 

Výsledek hlasování:  

Pro:  13 

Petr Dürr, Zdeněk Krejčí, Ing. Karel Krištoufek, Mgr. Věra Křížová, Jaroslav 

Martinec, Milan Merhaut, Milan Paluska, Hana Pešková, Jaroslav Semerád, Milan 

Urban, Luděk Vinohradník, Jiří Katrnoška, Zdeněk Fejfar,  

Proti:  0 

Zdrželi se hl.: 0 



Starosta předal slovo tajemníkovi MěÚ, který učinil dotaz, zda má někdo z přítomných členů 

ZM připomínku k písemným materiálům, které byly všem doručeny současně s pozvánkou.  

Tajemník sdělil, že úkoly z minulého zasedání ZM dne 3.6.2015 jsou částečně splněny a poté 

předal slovo starostovi. 

 

 

 Rozpočtová opatření č. 5/2015 

Starosta města podrobně informoval o jednotlivých položkách předloženého 

rozpočtového opatření. Rada města na svém zasedání dne 13.7.2015 projednala a 

doporučuje ZM ke schválení  rozpočtová opatření č. 5/2015 z níže uvedených důvodů: 

Na zasedání ZM se dostavila p. Mgr.Bc.Lenka Krúpová v 17.45 hodin – stav členů 14 

Na zasedání ZM se dostavila p. Eva Kejdová v 17.50 hodin – stav členů 15 

Výdajová stránka: 

Položka č. 3111 – stavební akce zateplení MŠ Mašinka –pavilon A – vítězný uchazeč 

společnost Petis, Josef Tichý zahájil dle předem schváleného harmonogramu zateplení a 

přípravu na novou konstrukci střechy. Při provedených sondách na stávající střešní krytině se 

zjistilo, že betonový věnec, který měl být podle stavební praxe součástí střechy, zde vůbec 

proveden nebyl. Z tohoto důvodu a po poradě s projektantem a statikem jsme byli nuceni 

provést stavební práce, které nebyly uvedeny v soutěžním položkovém rozpočtu. Konkrétně 

se jedná o železobetonový věnec kolem celého půdorysu stavby na kterém bude vyzděna atika 

a následně zakotveny střešní vazníky. Vysoutěžená cena ve výši 1.665.317,-Kč bude 

z důvodu výše uvedených víceprací dodatkem ke SOD navýšena o 152.502,-Kč.   

Pro přehled uvádím náklady na tuto stavební akci: 

 SOD s vítězným uchazečem       1.665.317,-Kč 

 Dodatek č. 1 ke SOD          152.502,-Kč 

 Úprava projektové dokumentace          16.000,-Kč 

 Výběrové řízení             25.000,-Kč 

 Autorský dozor            10.000,-Kč 

 Energetický audit            10.000,-Kč 

 Rezerva             10.000,-Kč 

Předpokládané celkové náklady                            1.890.000,-Kč  

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2015 jsme uvažovali s částkou 1.780.000,-Kč 

Položka č. 2212 – stavební akce křižovatka Tř. 5.května,včetně VO a zeleně – na základě 

smlouvy o  společném zadavateli mezi Městem Pečky a KSÚS přísp.organizace 

Středočeského kraje, Praha 5 proběhlo VŘ, kde vítězným uchazečem je sdružení stavebních 

firem Chládek a Tintěra Pardubice, Silnice a mosty Litomyšl, Miros Majetková a.s. Pardubice 

za vítěznou cenu 8.140.880,-Kč, včetně DPH.  Z této částky dle rozděleného položkového 

rozpočtu připadá na Město Pečky částka ve výši 3.939.000,-Kč a na KSÚS přísp.organizaci 

Středočeského kraje částka ve výši 4.201.880,-Kč. 

Při schvalování rozpočtu a následného rozpočtového opatřením ještě nebyla známa 

vysoutěžená cena, byla na tuto stavební akci vyčleněná částka z tzv. rezervy ve výši 

3.425.800,-Kč 

 



Pro přehled uvádím předpokládané náklady na tuto stavební akci: 

 SOD s vítězným uchazečem  pro Město Pečky  3.939.000,-Kč 

 Technický dozor + autorský dozor         87.000,-Kč 

Předpokládané celkové náklady           4.026.000,-Kč 

 

Položka č. 2219 – rekonstrukce chodníků – část Tř.J.Švermy –  ve schváleném rozpočtu na 

rok 2015 jsme dle PD předpokládali částku ve výši 2.700.00,-Kč. Ve výběrovém řízení byla 

vysoutěžená cena vítězným uchazečem, společnost HALKO Nová Ves ve výši 1.567.000,-Kč. 

Z tohoto důvodu snižujeme původně rozpočtovanou cenu v rozpočtu města tak, aby celkový 

rozpočet zůstával vyrovnaný.  

 

Dotazy: 

Luděk Vinohradník – požaduje vysvětlení totožných položek u navýšení stavebních akcí 

/zateplení MŠ, křižovatka Tř.5.května, VO a zeleně/ a ponížení položky akce /rekonstrukce 

chodníků část Tř. Jana Švermy/ – odpověděl  starosta města v tom smyslu, aby rozpočet zůstal 

vyrovnaný odečetla se částka z položky 2219 ve výši 710.000,-Kč a i nyní zůstává ještě 

rezerva, kolik metrů chodníků se bude opravovat – starosta města odpověděl, že se jedná o 

úseky: levá strana směrem na Poděbrady od ul. Hellichova k ulici Lobňanská,  pravá strana od 

Kamenosochařství Hruška až po vjezd do ČOV 

Luděk Vinohradník – učinil dotaz, proč SOD a Dodatek ke smlouvě schvaluje zastupitelstvo 

město, schvalování smluv a dodatků je v kompetenci RM, bude hlasovat proti. Vysvětlení 

podal starosta města, že z důvodu dovolených není dnešního dne RM usnášeníschopná a proto 

využil zasedání ZM, kde dojde k projednání a schválení. Další RM bude 24.8.2015 a to již 

stavba bude hotova, je zapotřebí dodržovat termíny. 

Výsledek hlasování:  

Pro:  14 

Petr Dürr, Zdeněk Krejčí, Ing. Karel Krištoufek, Mgr. Věra Křížová, Jaroslav 

Martinec, Milan Merhaut, Milan Paluska, Hana Pešková, Jaroslav Semerád, Milan 

Urban,  Mgr.Bc.Lenka Krúpová, Jiří Katrnoška, Zdeněk Fejfar, Eva Kejdová 

 

Proti:  1 Luděk Vinohradník  

Zdrželi se hl.: 0 

Starosta městě předkládá ke schválení doplňující body programu: 

 Uzavření SOD mezi společnými zadavateli: město Pečky x KSÚS Středočeský kraj a 

dodavatelem veřejné zakázky „III/3294 Pečky, ul. 5.května, 04 – 0,6km“ Sdružením 

Pečky společností  Chládek a Tintěra Pardubice, Silnice a mosty Litomyšl, Miros 

Majetková a.s., Pardubice ve výši 6.728.000,-Kč bez DPH, tj. 8.140.880,-Kč, včetně 

21%DPH.  



ZM uložilo starostovi města  po uplynutí zákonných lhůt podpisem výše uvedené SOD 

veřejné zakázky:  „III/3294 Pečky, ul. 5.května, 04 – 0,6km“. 

 

 

Výsledek hlasování:  

Pro: 14   

Petr Dürr, Zdeněk Krejčí, Ing. Karel Krištoufek, Mgr. Věra Křížová, Jaroslav 

Martinec, Milan Merhaut, Milan Paluska, Hana Pešková, Jaroslav Semerád, Milan 

Urban,  Mgr.Bc.Lenka Krúpová, Eva Kejdová, Jiří Katrnoška, Zdeněk Fejfar,  

Proti:  1 Luděk Vinohradník  

Zdrželi se hl.: 0 

 Uzavření Dodatku č. 1 ke SOD mezi městem Pečky a firmou Josef Tichý, Politických 

vězňů 36, 28002 Kolín III. na stavební akci „Zateplení MŠ Mašinka Pečky – budova 

A“ ve výši 126.034,-Kč bez DPH, tj. 152.502,-Kč, včetně 21% DPH. Navýšení 

finanční částky je způsobeno vícepracemi, které nebyly součástí položkového 

rozpočtu.  

ZM uložilo starostovi města podpisem výše uvedeného dodatku  č. 1 ke SOD akce: 

„Zateplení MŠ Mašinka Pečky – budova A“ 

 

Výsledek hlasování:  

Pro: 14   

Petr Dürr, Zdeněk Krejčí, Ing. Karel Krištoufek, Mgr. Věra Křížová, Jaroslav 

Martinec, Milan Merhaut, Milan Paluska, Hana Pešková, Jaroslav Semerád, Milan 

Urban,  Mgr.Bc.Lenka Krúpová, Eva Kejdová, Jiří Katrnoška, Zdeněk Fejfar,  

 

Proti:  1 Luděk Vinohradník 

Zdrželi se hl.: 0 

 

3/. Majetkové věci: 

 Potvrzení kupní ceny pozemku č.parc. 554/59 v k.ú. Pečky 

 

Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing.Věra Růžičková předkládá ke schválení 

následující: 

Z důvodu neutěšené dopravní situace – málo parkovacích míst před nádražím ČD v Pečkách 

RM rozhodla zahájit jednání s představiteli ČD o možném odkoupení pozemku po bývalé 

nákladní pokladně v areálu nádraží, kde by bylo vybudováno parkoviště pro osobní vozidla. 



Po několika usilovných jednáních došlo k dohodě o možném budoucím prodeji nově 

odděleného pozemku o výměře 1.194m
2
. RM na svém zasedání dne 13.7.2015 na základě 

žádosti strany prodávající schválila a doporučuje ZM potvrdit navrženou výši kupní ceny 

/150,-Kč/m
2
, celková cena 178.000,-Kč/. V případě schválení kupní smlouvy bude zadáno 

zpracování PD a následně by byla podána žádost o dotaci z IROPu /Integrovaný regionální 

operační programu/, který je v kompetenci MMR.  

 

Výsledek hlasování:  

Pro: 15  

Petr Dürr, Zdeněk Krejčí, Ing. Karel Krištoufek, Mgr. Věra Křížová, Jaroslav 

Martinec, Milan Merhaut, Milan Paluska, Hana Pešková, Jaroslav Semerád, Milan 

Urban, Luděk Vinohradník,  Mgr.Bc.Lenka Krúpová, Eva Kejdová, Jiří Katrnoška, 

Zdeněk Fejfar,  

 

Proti:  0 

Zdrželi se hl.: 0 

 

4/. Stavební věci: 

5/. Různé: 

Starosta města informuje členy zastupitelstva města o následujícím: 

Na zasedání ZM se v 18.10 hodin dostavil p. Milan Pečenka – stav členů 16 

 Informace starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích 

 

 V současné době probíhá stavební akce „Zateplení a zhotovení nové střechy na 

pavilonu „A“ MŠ Mašinka Pečky“ společností Petis Josef Tichý. Termín dokončení 

této stavební akce je 15.8.2015.  

 Zhotovení minerálního podhledu, včetně osvětlení v třídách č. 5,6 MŠ Mašinka Pečky 

bylo zahájeno  dne 20.7.2015 firmu Fr.Dvořáček, Pečky 245 za vysoutěženou cenu 

199.169,-Kč, včetně DPH.  

 Rekonstrukce zbývající části chodníku Tř. Jana Švermy bude zahájena na přelomu 

měsíců červenec-srpen 2015 společností Halko Nová Ves za vysoutěženou cenu 

1.567.000,-Kč, včetně DPH s termínem dokončení září 2015. 

 Veřejné osvětlení lokalita J.z Poděbrad a přilehlých ulic Hellichova, Košnarova, 

Jiráskova bude zahájena v měsíci srpnu 2015 vítězným uchazečem společností Raisa 

Kolín za cenu 799.500,-Kč. 

 Rekonstrukce komunikace ulice Palackého, včetně odvodnění bude zahájena na 

přelomu měsíců červenec-srpen 2015 vítězným uchazečem společností Matex Hradec 

Králové za cenu 2.773.500,-Kč, včetně DPH. 

 Výstavba školní kuchyně – byla předána PD k zadání stavby projekční kanceláří A11 

Hradec Králové a zároveň bylo zahájeno VŘ pro dodavatele stavby, včetně 

technologického vybavení. Předpokládaný termín zahájení výstavby říjen 2015. 



Předpokládané náklady dle PD 32mil.Kč, včetně DPH. –  zjištěn nenadálý problém – 

vedena kanalizace pod výdejnou jídla – dán návrh na RM - zpracování PD -

odkanalizování ul. K.H.Borovského, na kanalizaci požádáno o dotaci ze SFŽP 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení K.H.Borovského se z důvodu přesunutí stavební 

akce ze strany ČEZ na rok 2016 rovněž posouvá na rok 2016. Důvodem je nutný 

souběh akcí. V této souvislosti a uvolněním finančních prostředků na letošní rok se 

RM rozhodla realizovat na základě podnětu občanů osvětlení nájezdu na cyklostezku 

Ratenice. Vítězným uchazečem této zakázky je firma Fr.Dvořáček,Pečky 245 za cenu 

171.100,-Kč, včetně DPH. 

 Stavební akce – obklad zadní stěny Parkhaly. Proběhlo VŘ, vítězný uchazeč firmy 

Esprit s.r.o. Praha, provede tuto veřejnou zakázku za cenu 292.400,-Kč. 

 Stavební akce – rekonstrukce hřbitovní zdi, východní část, vítězný uchazeč firma D. 

Šperk, Budiměřice, zajistí tuto akci za cenu 1.061.000,-Kč, včetně DPH s termínem 

ukončení díla polovina října. 

 

 Informace o grantech Středočeského kraje 

Fond rozvoje obcí a měst – rekonstrukce komunikace Tř.5.května – dotace nezískána 

Fond kultury a obnovy památek pro rok 2015 – výměna vchodových dveří kapličky Velké 

Chvalovice – dotace nezískána 

Fond kultury a obnovy památek pro rok 2015 – podpora historických akcí a slavností – 

dotace nezískána 

Fond kultury a obnovy památek pro rok 2015 – podpora obecních knihoven – dotace 

nezískána 

Fond sportu – nákup sekačky pro AFK Pečky – dotace nezískána 

Středočeský humanitární fond - Pečovatelská služba města Pečky – denní stacionář – 

dotace nezískána 

 

Fond rozvoje obcí a měst – obnova uličního stromořadí v rámci rekonstrukce komunikace 

Tř. 5.května – dotace v požadované výši získána 

Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – doplnění vybavení pro zásah –  dotace 

v požadované výši získána 

Fond sportu – Pečecká desítka – dotace v požadované výši získána 

Fond sportu – modelářská činnost, Elektroservis Dvořáček – dotace v požadované výši  

získána 

 

Dotaz :  

Jiří Katrnoška – při realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce VO + MR v lokalitě ul. J. 

z Poděbrady v Pečkách“ by rád umístil více lamp v ulici Hellichova, dotazuje se, zda i zde 

bude nové VO – odpověděl starosta města,  že staré lampy budou nahrazeny novými a 

budou umístěny blíže u sebe 

Zdeněk Krejčí – ptá se na prodloužení podchodu do ulice P.Bezruče – odp. starosta města, 

že tato akce je nereálná pokud nebude spoluúčast ČD 

Jaroslav Martinec – dotazuje se na zateplení MŠ Mašinka Pečky, konkrétně na vzniklé 

vícenáklady železobetonového věnce kolem celého půdorysu stavby, který nebyl při 

výstavbě proveden. Při sondách na střešní krytině bylo zjištěno, že betonový věnec nebyl 

vůbec proveden, v současné době se nenachází původní dokumentace stavby 
 

 

 

 

6/. Diskuse : 



Probíhala vždy k jednotlivým bodům programu. 

 

7/. Usnesení : 

Návrhová komise předložila návrh usnesení ke schválení. Usnesení přečetl starosta města.                                               

 

Výsledek hlasování:  

Pro: 15  

Petr Dürr, Zdeněk Krejčí, Ing. Karel Krištoufek, Mgr. Věra Křížová, Jaroslav 

Martinec, Milan Merhaut, Milan Paluska, Hana Pešková, Jaroslav Semerád, Milan 

Urban, Mgr.Bc.Lenka Krúpová, Eva Kejdová, Jiří Katrnoška, Zdeněk Fejfar, Milan 

Pečenka 

Proti:  1 Luděk Vinohradník 

Zdrželi se hl.:  0 

8/. Závěr :                                                             

Na závěr zasedání zastupitelstva města starosta města popřál všem přítomným hezký zbytek 

dne a zasedání ZM v 18.45 hodin ukončil, současně popřál všem přítomným hezké a klidné 

prožití dovolené. 

Zápis vyhotoven dne:  3.8.2015 

 

 

 

 

Ověřovatelé : 

 

 

 

Milan  U r b a n 

Starosta města 

 

 

Milan  P a l u s k a 

Místostarosta města 

 

 

 

 



 

 

 

VEŘEJNÉ   ZASEDÁNÍ   

ZASTUPITELSTVA   

MĚSTA 
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