
     

  Čj.:  PEC/1769/2018 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 14.5.2018 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 

  

 

Rada města schvaluje:    

 

a) Poskytnutí dotací pro rok 2018: 

 T.J. Sokol Velké Chvalovice z.s. , IČO 62994603  ve výši 10 000,- Kč 

              na  zajištění akce "Dětský den 2018" 

 Český svaz včelařů z.s.,základní organizace Pečky, IČO 61884367 ve výši  

4 000,-Kč na nákup léčebných prostředků 

 Spolek železničních modelářů Pečky, IČO  27028861 ve výši  10 000,- Kč na 

zajištění "Největší výstavy železničních modelů a modelových kolejišť v České 

republice " Pečky 2018 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí výše uvedených dotací. 

Pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv. 

Hlasování : 4 pro, 1 zdržel se hl. 

 

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

Dům služeb. 

Pronájem se týká  prostor  v přízemí o celkové výměře 31  m
2
 

Podmínky pronájmu:  

- Nájemné   3000,- Kč/měs 

- Zálohy na služby           1200,- Kč/měsíc 

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

Hlasování : 5 pro 

 

c) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem ordinace ve Zdravotním středisku v Pečkách 

od 1.6. 2018 s  MUDr. V.M., Nám. T.G.Masaryka 796, Poděbrady za cenu  900,-

Kč/m
2
/rok, při výměře 38,25 m

2
 činí ročně 34 425,- Kč, což je měsíčně  

2 868,- Kč. Při 10% využití bude nájemné za měsíc činit 300,- Kč. Zálohy na služby 

poskytované v souvislosti s užíváním prostoru s ohledem na skutečné náklady se 

stanoví na částku 500,- Kč. V ordinaci bude provozována praxe kožního lékaře. 

Pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

Hlasování : 5 pro 

 

 

 



d) Uzavření Dodatku č.1 k SOD  mezi městem Pečky a D.Š., Budiměřice 147, Nymburk 

na stavební práce akce: "Stavební úpravy  čp. 184, J.A. Komenského Pečky" . 

Předmětem uzavření dodatku je posunutí termínu dokončení díla z 30.5.2018 na 

18.6.2018. Pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného dodatku. 

Hlasování : 5 pro 

 

e) Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř" číslo 55727/2018-O25 (TS-VB 

2018/0001 PHA) - část pozemku č. parc. 554/1 (výměra 24 m
2
 - spojovací chodník 

parkovací terminál) v obci a k.ú. Pečky - s firmou České dráhy, a.s. se sídlem v Praze 

1, nábř. L. Svobody 1222. Cena za zřízení VBř. činí celkem 10.000,- Kč+ DPH.  

Smlouva bude uzavřena až po získání dotace na stavbu „Výstavba samostatného 

parkovacího systému P+R“. Pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy.  

Hlasování : 5 pro 

 

f) Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř - služebnosti" - č. IV-12-6020764/1 -  na pozemcích 

v majetku města č. parc. 342/37 a 355 (ul. Ke Hřišti) v obci Pečky a k.ú. Velké 

Chvalovice - pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV. za celkovou cenu 

1.000,- Kč + DPH (jedná se o 7 bm). Pověřuje starostu města podpisem uvedené 

smlouvy. 

Hlasování : 5 pro 

 

g) Zrušení VŘ /do konce lhůty  pro podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou nabídku/ 

a vyhlášení nových Zadávacích podmínek Výzvy a Zadávací  dokumentace VZMR na 

stavební práce akce: "Rekonstrukce bývalého Obecního úřadu Velké Chvalovice" - 

prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu  plnění /viz příloha/.  

Hlasování : 4 pro, 1 zdržel se hl. 

 

h) Vnitřní předpis č. 1/2018 „Pracovní řád Městského úřadu Pečky“ /viz příloha/ 

Hlasování : 5 pro 

 

i) Poskytnutí dotace ve výši 45.000,-Kč Sokolské župě Tyršova, Kmochova 14, 28050 

Kolín II na pořádání Župního sletu dne 17.6.2018. RM schvaluje uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pečky Sokolskou župou Tyršovou, Kmochova 

14, Kolín. Pověřuje starostu města uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

Hlasování : 5 pro 

 

j) A dává souhlas s užitím znaku města Pečky pro propagační tiskoviny Sokolské župě 

Tyršova, Kmochova 14, 28050 Kolín II při příležitosti pořádání Župního sletu dne 

17.6.2018. 

Hlasování : 5 pro 

 

k) Udělení a převzetí záštity nad konáním Župního sletu, který se uskuteční dne 

17.6.2018.  

Hlasování : 5 pro 

 

l) Poskytnutí dotace ve výši 3.000,-Kč společnosti Linka bezpečí, Ústavní 95, 18102 

Praha 8 a uzavření Veřejnoprávní smlouvy. Pověřuje starostu města podpisem uvedené 

veřejnoprávní smlouvy.  

Hlasování : 5 pro 

 



m) Uzavření Dodatku č. 1 k Přihlášce k energetické soutěži mezi městem Pečky a 

poskytovatelem Terra Group Investment, a.s., Karolíny Světlé 716/1, 62800 Brno-

Líšeň na získání výhodnější nabídky na dodávky energií.  

Hlasování : 4 pro, 1 zdržel se hl. 

 

n) Zrušení VŘ /do konce lhůty  pro podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou nabídku/ 

a opětovné vyhlášení nového VŘ VZMR na stavební práce akce: "Oprava silnoproudu 

v ZŠ Pečky - 2. etapa 1NP" - prodloužení lhůty pro podání nabídek. Hodnotící 

kriterium – nejnižší nabídková cena bez DPH.  

 

Složení  členů a náhradníků komise pro hodnocení nabídek: 

1.Milan Paluska, místostarosta                           Milan Urban, starosta                                                     

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

3.Ing.Petr Zedník, člen Rady města                    Martin Homan, člen Rady města                                                          

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

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

                                              

Seznam 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 

Hlasování : 5 pro 

 

o) Zrušení VŘ /do konce lhůty  pro podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou nabídku/ 

a opětovné uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce: "ZŠ 

Pečky-Výtah, kuchyňka, a poradentské centrum", hodnotící kriterium nejnižší 

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

nabídek: 

 

Složení  členů a náhradníků komise pro hodnocení nabídek: 

1.Milan Paluska,místostarosta                                  Milan Urban, starosta                                                     

2.Ing. arch. Radka Bržová, projektantka                  Ing. Žaneta Culková,projektantka                                                                     

3.Ing.Petr Zedník, člen Rady města                          Martin Homan, 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    

VZ bude uveřejněna na Profilu vhodné uveřejnění. 

Jedná se o rekonstrukci školní kuchyňky, vybudování šatny pro tělocvičnu,  

rekonstrukci místnosti pro poradenské centrum, vybudování výtahu a vybavení 

místností  nábytkem dle  PD. 

Hlasování : 5 pro 

 

 

 



p) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou D.Š., Budiměřice 147, 288 02 Nymburk  

na stavební práce akce: "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ MAŠINKA 

v Pečkách - pavilon B"  za cenu 2 147 563,85 Kč bez DPH, 2 598 552,-Kč vč. 

21%DPH. Pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy. 

Hlasování : 5 pro 

 

q) Uzavření Smlouvy o zajištění programu v rámci akce Jede, jede mašinka mezi městem 

Pečky a T.K., IČO: 14792079, bytem Fügnerova 37, 28104 Plaňany dne 26.5.2018 

v Pečkách /viz příloha/. 

Hlasování : 4 pro, 1 zdržel se hl. 

 

 

 

 

 

Milan  U r b a n, starosta města                                          

 

Milan  P a l u s k a, místostarosta města           

 

 

 


