
     

  Čj.:  PEC/1110/2018   

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 19.3.2018 od 15.00 hod. na Městském úřadě v 

Pečkách.      

   Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

Přítomni:        Milan Urban, Milan Paluska, Šárka Horynová, Martin Homan, Zdeněk Fejfar, 

Ing. arch. Pavel Švanda M.Sc., PaedDr. Cecilie  Pajkrtová – tajemnice 

Omluveni:      Ing.Petr Zedník 

   

 

4.Rada města schvaluje:    

 

a) Rozpočtová opatření  č. 3/2018 /viz příloha/ 

Hlasování : 6 pro 

 

b) Zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce  : Rekonstrukce 

bývalého obecního úřadu Velké Chvalovice, hodnotící kriterium nejnižší nabídková 

cena bez DPH , členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a 

seznam obeslaných uchazečů dle přílohy: 

 

Složení  členů a náhradníků komise pro hodnocení nabídek: 

1.Milan Paluska,místostarosta                                  Milan Urban, starosta                                                     

2.Ing. Jana Zindrová, pr. stav. odboru                      Ing. Josef Beránek, pr.stav odboru                                                                     

3.Šárka Horynová, člen Rady města                         Ing. Petr Zedník, člen Rady města                                                          

4.Ing. Václav Zavřel, vedoucí stav. odboru              Ing. Jakub  Douděra, pr. stav. od.                                                 

5.Ing. Věra Růžičková, vedoucí odboru  BH            Ing. Pavel Krejčí, pr. odboru BH    

   

 Seznam uchazečů 

1.Stavby Poděbrady, Choťánky 184, 290 01 Poděbrady 

2.V.P Procházka s.r.o. , Nebovidy 134, 280 02 Kolín 

3.PORKY stavební, s.r.o., Osadní 300, 251 01 Babice 

4.Daniel Šperk,  Budiměřice 147, 288 02 Nymburk 

5.ThermoInvestPraha, s.r.o. Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 

Předpokládaná hodnota VZ je 1,824 mil. Kč bez DPH, jedná se o celkovou 

rekonstrukci dle PD 

Hlasování : 5 pro, 1 zdržel se hl. 

 

c) Přesunutí bodu na příští zasedání RM dne 3.4.2018 - zveřejnění VZMR na stavební 

práce akce: Rekonstrukce basketbalového hřiště .      

Hlasování : 6 pro 

 

d) Přesunutí bodu na příští zasedání RM dne 3.4.2018 – poptávkové řízení na zateplení 

stropu v prvním patře budovy MěÚ Pečky. 

Hlasování : 6 pro 

 



e) Zapojení města Pečky do akce: „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“. Hlavní termín akce 

je 7.4.2018  /viz příloha/.  

Hlasování : 6 pro 

 

f) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IE-12-6005956/VB/63 na pozemcích v majetku města č. parc. 632, 

575, 699, 672/9, 698/3, 828, 700/1, 831/2 a 831/3 - příprava projektové dokumentace 

na nové distribuční vedení el. energie - stavba "Pečky, JIH - kvn, knn, dem. vn, nn" - 

fy. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV.-Podmokly. 

Jedná se o plánovanou energetickou stavbu "Pečky - JIH". Cena za zřízení VBř činí 

100,- Kč/bm + DPH. Jedná se o cca 1.947 bm(+DPH), tzn. cena celkem bude činit 

celkem cca 194.700,- Kč(+DPH). Pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy. 

Hlasování : 6 pro 

 

g) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č.  IE-12-6006881/VB/35" na pozemcích v majetku města č. parc.  

672/9, 672/8, 2329, 672/6, 672/5, 672/4, 672/3, 672/2, 574/3, 698/2, 698/1, 698/3 a 

833/7 - příprava projektové dokumentace na nové distribuční vedení el. energie - 

stavba "Pečky, Na Varhánkách, obnova kNN, dem. NN" - pro fy. ČEZ Distribuce, a.s., 

Děčín IV.- Podmokly. 

Jedná se o plánovanou energetickou stavbu "Pečky, Na Varhánkách". Cena za zřízení 

VBř činí 100,- Kč/bm + DPH. Jedná se o cca 660 bm(+DPH), tzn. cena celkem bude 

činit celkem cca 66.000,- Kč(+DPH). Pověřuje starostu města podpisem uvedené 

smlouvy. 

Hlasování : 6 pro 

 

h) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 

28000 Kolín V.  na realizaci VZMR akce: „Pečky- veřejné osvětlení a městský rozhlas 

– lokalita ul. Fügnerova“ za cenu 1.639.055,-Kč, tzn. 1.983.257,-Kč, včetně 21%DPH. 

Pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy.  

Hlasování : 4 pro, 2 zdrželi se hl. 

 

i) Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb mezi městem Pečky a 

společností Libor Černohlávek, Jakub 38, 28533 Církvice. Předmětem tohoto dodatku 

je likvidace jedlého oleje a tuků od fyzických osob našeho města. Pověřuje starostu 

města podpisem uvedeného dodatku. 

Hlasování : 6 pro 

 

j) A jmenuje členy a náhradníky výběrové komise na obsazení pracovní pozice Referent/ 

referentka odboru ekonomicko – správního 

Předseda:     Milan Urban - starosta 

Členové:      Milan Paluska - místostarosta 

                     PaedDr. Cecilie Pajkrtová – tajemnice 

                    Marcela Bahníková – vedoucí E-S odboru 

                     Ing. Josef Beránek– předseda základní odborové organizace  

Náhradníci:  Martin Homan – člen rady města 

                     Ing. Petr Zedník – člen rady města 

                     Olga Janoušková – referentka E-S odboru 



                     Zuzana Vaněčková – referentka E-S odboru 

                     Ing. Václav Zavřel – člen základní odborové organizace             

Hlasování : 6 pro 

 

k) Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a společností Gepard services s.r.o., Jaurisova 

515/4, Praha 4 – Michle na zpracování vstupní analýzy rizik, datového auditu a služeb 

pověřence DPO v  souladu s nařízením Rady EU č.2016/679 za celkovou cenu 

141.600,-Kč/24měsíců, včetně DPH /viz cenová nabídka/. Smlouva se uzavírá na dobu 

určitou do 26.5.2020. Pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy. 

Hlasování : 6 pro 

 

l) Kroniku města Peček za rok 2017 /viz příloha/. 

Hlasování : 6 pro 

 

m) Realizaci projetku „ Strom pro Olgu Havlovou“ a zároveň se město Pečky zavazuje o 

následnou údržbu a péči stromu. 

Hlasování : 6 pro 

 

n) Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství mezi městem Pečky a DSO Pečecký 

region k projektu „Projekt protipovodňových opatření“ /viz příloha/. Pověřuje 

místostarostu města podpisem uvedeného dodatku.  

Hlasování : 6 pro 

 

o) Zajištění provozu pouťových atrakcí při pořádání akce „Mašinka 2018“ p. V.Š., 

Přelouč Lhota, 53501. 

Hlasování : 6 pro 

 

 

 

 

Milan Urban       Milan Paluska 

Starosta města       místostarosta města 


