
  

 

 

  Čj.: 26/2016    

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 4.1.2016 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

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

Homan 

  PaedDr. Cecilie  Pajkrtová – tajemnice    

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

Ověřovatelé:   Šárka  Horynová, Martin Homan  

Zapsala:          L. Renková  

 

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, Martin Homan,  Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník, 

Zápis byl schválen. 

 

Návrh na doplnění programu RM předkládá starosta :  

 

- Vyhlášení I. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z FRB  

 

 

2. Kontrola úkolů  

2.11.2015 

- Trvá 5.2. Stavebnímu odboru Ing.Zavřelovi zajistit administraci vymáhání dluhů 

exekucí u neplatičů místního poplatku za TDO Exekutorským úřadem Praha 7, 

Přívozní  1054/2, soudní exekutor JUDr. Filip  Exner. 

21.12.2015 

- Trvá 5.2. Odboru správy majetku města a BH Ing.Růžičkové předložit cenovou 

nabídku na zpracování  PD na zhotovení fasády čp. 148 Tř.5.května, zadní část. 

- Trvá 5.3. Starostovi města zajistit účast zástupce společnosti „eCentre“ p.  Ladislava 

Zíty  ve věci elektronické aukce na snížení cen elektřiny a zemního plynu pro 

domácnosti na lednovém zasedání RM. 

       

3.Rada bere na vědomí: 

  

 

4.Rada města schvaluje:   
 

a) Zřízení pietního místa k uctění památky 17.listopadu 1989  před budovou Městského 

úřadu v Pečkách, dle návrhu  společnosti  Kamenictví Oldřich Svoboda Pečky v barvě 

tmavší žuly.  

Pro: Milan Urban, Milan Paluska,  Martin Homan, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník,    

         odp. starosta    

 

b) A souhlasí použití znaku města Pečky  pro vědecké účely p. Petru Houzarovi, bytem 

Švermova 272, Brno.  

Pro: Milan Urban, Milan Paluska,  Martin Homan, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník,    

         odp. starosta    



  

 

c) V souladu s Pravidly pro hospodaření s účelovým peněžním fondem „Fond rozvoje 

bydlení“ na území města Pečky vyhlášení I.kola výběrového řízení pro poskytnutí 

půjček z FRB na rok 2016 bez priority. Ve výběrovém řízení bude na půjčky použita 

maximální částka 800.000,-Kč. Příjem žádostí proběhne od 1.2.2016  do 29.2.2016 na 

MěÚ Pečky – podatelna.  

Pro: Milan Urban, Milan Paluska,  Martin Homan, Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník,    

        odp. M. Bahníková    
 

5. Rada  ukládá:  

 

1. Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové předložit na příští 

zasedání RM dne 18.1.2016 návrh zpracování žádosti pro poskytnutí  dotace ze 

Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence  - na investiční akci 

„Zhotovení nového asfaltového povrchu na basketbalovém hřišti v areálu AFK“. 

Termín podání žádosti 1.2.2016.  

2. Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové předložit na příští 

zasedání RM dne 18.1.2016 návrh na zpracování žádosti pro poskytnutí dotace ze 

Středočeského Fondu kultury a obnovy památek – na investiční akci „Výměna 

vchodových dveří kapličky Sv. Jana Nepomuckého Velké Chvalovice“. Termín 

podání žádosti 1.2.2016. 

3. Vedoucímu odboru výstavby životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelovi předložit 

na příští zasedání RM dne 18.1.2016 návrh zpracování žádosti pro poskytnutí dotace 

ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst  - investiční akce „Rekonstrukce ulice 

Nová Velké Chvalovice“. Termín podání žádosti 1.2.2016. 

4. Veliteli JPO II. Jiřímu Volkovi  a Petrovi Dürrovi předložit na příští zasedání RM 

dne 18.1.2016 návrh zpracování žádosti pro poskytnutí dotace ze Středočeského 

Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – „Dovybavení JPO II.,včetně 

výstroje“. Termín podání žádosti  1.2.2016. 

5. Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové předložit na zasedání 

RM cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci prostřednictvím externí 

organizace na základě zveřejněné 18. výzvy pro poskytnutí dotace MMR – IROP 

(Integrovaný regionální operační program)  na investiční akci „Zhotovení nové 

cyklostezky ve Velkých Chvalovicích“. Termín podání žádosti 29.4.2016.  

6. Ředitelce  Pečovatelské  služby Mgr. Petře Čermáková předložit na příští zasedání 

RM dne 18.1.2016 návrh zpracování žádosti pro poskytnutí dotace ze Středočeského 

humanitárního fondu za účelem nákupu nové koupací vany se zvedákem.  

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

Milan  U r b a n                                         

Starosta města 

 

Milan  P a l u s k a      

Místostarosta města  


