
   

  Čj.:  PEC/1683 /2018 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 2.5.2018 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,  omluveni – dle prezenční listiny 

   

   

4.Rada města schvaluje:    

 

a) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 4/2018 – viz příloha  

Hlasování : 6 pro 

 

b) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. parc. 1927/1  (cca 20 m
2
) v obci a 

k.ú. Pečky u bytového domu  čp. 746-748 v ul. Přátelství za těchto podmínek: 

- pronájem se týká části pozemku pod plechovou garáží u domu čp. 746-748 do 

cca 20 m
2
      

- nájem činí 100,- Kč/garáž/měsíc (tzn. 1.200,- Kč/rok)   

- nájemní smlouva bude uzavřena do 31.12. 2018 

- pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

Hlasování : 6 pro 

 

c) Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky a p.  R. H. bytem Pečky, ul. F. Voláka 

1130 na pronájem části pozemku  č. parc. 1011/3 v obci a k.ú. Pečky (před 

provozovnou FITPECKY).  Nájemní smlouva bude uzavřena zpětně od 1.5.2018 na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 200,-Kč/měsíc (tzn. 2.400,- 

Kč/rok). Úhrada nájemného bude prováděna v pravidelných měsíčních splátkách.  RM 

pověřuje starostu uzavřením uvedené smlouvy. 

Hlasování : 6 pro 

 

d) Uzavření  „Smlouvy o zřízení VBř - služebnosti" -  č. IV-12-6021392/002 -  na 

pozemku v majetku města č. parc. 103 (ul. Nová - V.Ch.) v obci Pečky a k.ú. Velké 

Chvalovice  mezi městem Pečky a  firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV. za 

celkovou cenu 1.000,-Kč vč. DPH. RM pověřuje starostu uzavřením uvedené 

smlouvy. 

Hlasování : 6 pro 

 

e) A doporučuje ZM odkoupení  pozemků č. parc. 1024 (36 m
2
), č. parc. 554/36 (464 

m
2
), č. parc. 554/37 (35m

2
), č. parc. 554/65 (440m

2
) a č. parc. 554/66 (13 m

2
)   v okolí  

nádražní budovy v Pečkách za celkovou cenu ve výši 310.000,-Kč (za všechny 

pozemky). Úhrada KC by proběhla formou dvou splátek.   

Hlasování : 6 proti 

Tento bod nebyl schválen. RM trvá na odkoupení pouze pozemku č. 2  č. parc. 

554/36 o rozloze 464m
2
.  

 



f) Zveřejnění VZMR na akci: „Zpracování  PD včetně realizační studie rekonstrukce 

místních  komunikací v lokalitě  Bačov v Pečkách“.  Hodnotící kriterium je nejnižší 

nabídková cena bez DPH. 

Složení komise pro hodnocení  a otevírání nabídek a seznam obeslaných uchazečů. 

1. Milan Paluska     Šárka Horynová 

2. Milan Urban     Martin Homan 

3. Ing. Pavel Krejčí     Adriána Borovičková  

4. Ing. Věra Růžičková    Ing. Petr Zedník 

5. Ing. Václav Zavřel     Ing. Jakub Douděra 

 

Seznam uchazečů: 

1/ Ing. Aleš Jambor - Projektová činnost- Pražská 96, Kolín  28002  

2/ Ing. Ondřej Pavelka - Projekce dopravních staveb -Oškobrh 7, 289 06 Opolany 

3/ Ing. Jiří Kejval - Projektová kancelář, Nádražní 437, 284 01 Kutná Hora 

4/ Ing. Daniel Kadavý - Mělník 118, 503 64 Mělník 

5/ Techinfra s. r. o., Lomená 7 , 252 17 Chýnice 

6/ Ateliér M.A.A.T., Převřátilská 330, 390 01 Tábor 

7/ 4roads s.r.o. ,  Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6 

Hlasování : 6 pro 

 

g) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou  M.A.A.T. s.r.o. Převrátilská 330, Tábor 

na "Zpracování  PD na rekonstrukci ul. M. Alše, části ul. K. H. Máchy a  části ul. 

V Horkách, Pečky“ za cenu 401.000,- Kč bez DPH, tzn.  485.210,- Kč s DPH. RM 

pověřuje starostu uzavřením uvedené smlouvy. 

Hlasování : 6 pro 

 

h) Revokaci usnesení ze dne 5.3.2018 č.j.: PEC/899/2018 bod 4 písm. h)  tj. uzavření 

smlouvy mezi městem Pečky a firmou ATELIER A11 Hradec Králové s.r.o. jižní 870, 

Hradec Králové na  zpracování studie akce: „Dostavba ZŠ-III. etapa, tělocvična, aula“ 

za cenu  60.000,-Kč bez DPH, tzn. 72.600,-Kč včetně  21% DPH a dále uzavření 

smlouvy mezi městem Pečky  a  společností OV ARCHITEKTI  s.r.o., Badeniho  29/5, 

Praha 6-Hradčany rovněž na  zpracování studie akce: „Dostavba ZŠ-III. etapa, 

tělocvična, aula“ za cenu 120.000,Kč bez DPH tzn. 145.200,-Kč včetně 21% DPH.    

Hlasování : 6 pro 

 

i) Uzavření smlouvy o dílo pro vytvoření "Studie dostavby ZŠ Pečky- III.etapa, 

tělocvična, aula" mezi městem Pečky a společností   ATELIER A11 Hradec Králové 

s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové za cenu 60.000,-Kč bez DPH tzn. 72.600,-Kč včetně 

DPH, v případě, že projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebude 

zpracovávat společnost ATELIER A11  Hradec Králové se město Pečky zavazuje  této 

společnosti uhradit dalších 60.000,-Kč bez DPH  (zpoplatnění převodu autorských 

práv).  

Hlasování : 6 pro 

 

j) Zveřejnění výzvy VZMR na službu akce :"Oprava elektroinstalace - silnoproudu v ZŠ 

Pečky - 2. etapa 1NP".  Hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena bez DPH.  

Složení  členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek: 

1.Milan Paluska                                Milan Urban                                                     

2.Mgr. Ing. Luboš Zajíc    Ing. Zdeněk Evják                                       

3.Ing. Petr Zedník     Martin Homan                                                          

4.Ing. Václav Zavřel                Ing. Jakub  Douděra                                                 

5.Ing. Pavel Krejčí                Ing. Věra Růžičková               



                                              

Seznam napřímo oslovených uchazečů: 

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

METRIX elektro s.r.o., Říční 14, Poděbrady 290 01 

Maděra a Šípek, spol. s r.o., Kluk 116, 290 01 Poděbrady 

ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o., Polepská 667, 280 02 Kolín 4 

Montáže PZelektro s. r. o., Pozděchov 210, 756 11 

AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk 

HDB, spol. s r.o., Palackého 295, 290 01 Poděbrady 

Předpokládaná hodnota VZ 1.200.000,-Kč bez DPH  

Hlasování : 6 pro 

 

k) Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání – J. A, Komenského 184 

– Dům služeb,  z důvodu výpovědi nájemní smlouvy   L.Ch.  

Pronájem se týká  prostor v 1. patře o celkové výměře 24  m
2
. 

 

Podmínky pronájmu:  

- Nájemné   800/m
2
/rok 

- Zálohy na služby           2300,- Kč/ měsíc 

- Doba nájmu:    na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 

Hlasování : 6 pro 

 

l) Podání žádosti o poskytnutí dotace "Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.1. Doprava" 

na stavební akci "Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova".  Konečný termín 

příjmu žádostí je 2.10.2018.  

Hlasování : 6 pro 

 

m) Uzavření smlouvy  mezi městem Pečky a společností API Kolín s.r.o.,  Sadova 160, 

281 21 Červené Pečky na zpracování žádosti o poskytnutí  dotace na stavební akci 

„Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova“ ve výši celkem  57.000,-Kč. 

Uchazeč není plátcem DPH.  RM pověřuje starostu uzavřením výše uvedené smlouvy.  

Hlasování : 5 pro, 1 zdržel se hl. 

  

n) A doporučuje ZM ke schválení pojmenování nových ulic ve Velkých Chvalovicích 

podle  předloženého návrhu - Sadová, Zahradní, Sluneční.  

Hlasování : 5 pro, 1 zdržel se hl. 

 

o) Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a firmou J.K., Vrbová Lhota 120, 28911 Pečky 

na odborné zahradnické práce - celková údržba zeleně u nemovitosti č.p. 1042, ul. 

Chvalovická, 28911 Pečky - DPS, provedení odborných udržovacích řezů dřevin do 

různých tvarů v Pečkách a Velkých Chvalovicích na stanovených pozemcích, 

chemického odstraňování plevelů a hnojení na stanovených travnatých plochách v 

Pečkách a Velkých Chvalovicích. Cena za provedené práce je 204.120,-Kč bez DPH 

na rok. Smlouva se uzavírá na období roku 2018 a 2019 a to za stejných podmínek a 

ceny 204.120,- Kč bez DPH na každý rok. RM pověřuje starostu uzavřením uvedené 

smlouvy. 

Hlasování : 4 pro, 2 zdrželi se hl. 

 

p) Poskytnutí dotace městu Kolín na provoz protialkoholní záchytné stanice v roce 2018 

ve výši 30.000,-Kč.  

Hlasování : 6 proti 

Tento bod nebyl schválen.  



 

q) Poskytnutí dotace městu Kolín na provoz protialkoholní záchytné stanice v roce 2018 

ve výši 20.000,-Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše uvedené 

dotace. RM pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.  

Hlasování : 6 pro 

 

r) A uděluje souhlas s uzavřením Městské knihovny Sv. Čecha Pečky z důvodu revize 

knihovního fondu v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a 

prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. Revize proběhne po dobu 

14ti dnů s tím, že si ředitelka knihovny sama určí termín uzavření v měsíci červenci.    

Hlasování : 6 pro 

 

s) A doporučuje ZM stanovení počtu členů ZM pro volební období 2018-2022 v počtu 

15.  

Hlasování : 6 pro 

 

t) Odměny pro ředitele příspěvkových organizací města Peček – viz příloha  

Hlasování : 6 pro 

 

 

 

 

Milan  U r b a n, starosta města                                          

 

Milan  P a l u s k a, místostarosta města           

 

 


