
     

 

  Čj.:  PEC/1973 /2018 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 28.5.2018 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 věcného daru - slavnostní stuhy – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Pečky při příležitosti 140. výročí sboru.  

Hlasování: 4 pro 

 

b) Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu MPSV na výkon sociální práce v roce 

2018 ve výši 360 000,- Kč. 

Hlasování: 4 pro 

 

c) Na základě doporučení bytové komise ze dne 23.4.2018 přidělení bytu v Pečkách čp. 

218 – byt č. 37 p. J.K., Pečky   

náhradníci: 

H.D., Velké Chvalovice 132 

M.D., V Horkách 999, Pečky 

H.P., Pečky, 5. května 169 

T. P., V Horkách 997 Pečky a  A. H., Vrbová Lhota 36 

Hlasování: 4 pro 

 

d) Uzavření  nájemní smlouvy mezi městem Pečky a  p. V.Š., bytem Pečky, Tř. 5. května 

177, na pronájem části pozemku č. parc. 1927/1 (20 m
2
) v obci a k.ú. Pečky (lokalita 

"sídliště" - ul. Přátelství) s majitelem plechové garáže Nájem činí 100,- 

Kč/garáž/měsíc (tzn. 1.200,- Kč/rok). Smlouva bude uzavřena od 1. 6. 2018 na dobu 

určitou a to do 31. 12. 2018 s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  

Hlasování: 4 pro 

 

e) A  doporučuje ZM  ke schválení  prodej  pozemků č. parc. 849 (227 m
2
)-zeleň ost. 

plocha a části pozemku č. parc. 848 (cca 30 m
2
)-zast. plocha a nádvoří - oba v obci a 

k.ú. Pečky panu L. R. bytem Praha 4-Krč, Pod Vrstevnicí 1529/18. Pozemky budou 

odprodány za cenu 200,- Kč/m
2 

tzn. celkem cca 257 m
2
 = 51.400,- Kč. Kupující dále 

uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú.v Kolíně, geometrický plán a daň 

z převodu nemovitostí.  

Hlasování: 4 pro 

 

f) 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 Brožová, 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: 4 pro 

 

g) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v Pečkách, J.A. 

Komenského čp.  184 od 1.6. 2018 s paní M.P., K. Hynka Máchy 1009 Pečky 

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

Nájemné:   800/m
2
/rok tj. 1600,-Kč/měs 

Zálohy na služby:           2 300,- Kč/ měsíc 

Doba nájmu:   na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 

RM pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.  

Hlasování: 4 pro 

 

h) Uzavření Dodatku č. 2. Smlouvy o dílo Ateliér M.A.A.T. na akci: Zpracování PD na 

rekonstrukci ul. Sportovní a části ulice J. z Poděbrad a části ul. Lobňanská, Pečky –viz 

příloha.  Předmětem výše uvedeného dodatku je navýšení ceny o 62.400,-Kč bez DPH 

za dodatečné úpravy projektové dokumentace.  RM pověřuje starostu uzavřením výše 

uvedeného dodatku.  

Hlasování: 4 pro 

 

i) Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 

00 Kolín V,  IČO 25148117 na realizaci investiční akce „Oprava silnoproudu v ZŠ 

Pečky – II. etapa I. NP“ za cenu 1.361.251,60Kč bez DPH tzn. 1.647.114,44Kč včetně 

DPH.  RM pověřuje starostu uzavřením výše uvedené smlouvy. 

Hlasování: 4 pro 

 

j) Uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Pečky a p. L.H., Vyšehrad 146, 281 44 

Zásmuky na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Mašinka Pečky – pavilon B za cenu celkem 

53.400,-Kč. Uchazeč není plátcem DPH. RM pověřuje starostu uzavřením této 

smlouvy.  

Hlasování: 4 pro 

 

k) Uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Pečky a firmou Profesionálové, a.s. Hradec 

Králové za cenu 20.000,-Kč bez DPH tzn. 24.200,-Kč včetně DPH  na zpracování 

podkladů a organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce 

komunikace pro pěší ul. Hálkova v Pečkách". RM pověřuje starostu uzavřením této 

smlouvy.   

Hlasování: 4 pro 

 

l) Ustavení komise  a pověřuje ji  sepsáním požadovaných připomínek ke studii severní 

části parku "Revitalizace parku a okolí Mlýnského náhonu", z participačního jednání s 



občany ze dne 30.05.2018. Připomínky budou dle smlouvy do tří pracovních dnů  

poskytnuty firmě LAND05 pro jejich zapracování do studie.  

Členové komise: Milan Paluska, Milan Urban, MgA. Jan Drška, Ing. Pavel Krejčí, Ing. 

Tomáš Vodička, Zdeněk Fejfar, Hana Pokorná 

Hlasování: 4 pro 

 

m) Uzavření dodatku ke smlouvě mezi městem Pečky a firmou TECHart systems s.r.o., 

Machatého 679, Praha 5 uzavřené dne 21.5.2010 o poskytování servistní podpory 

k zajištění provozu, správy a údržby MKDS vzhledem k nařízení GDPR – viz příloha  

Hlasování: 4 pro 

 

 

Milan  U r b a n, starosta města                                          

 

Milan  P a l u s k a, místostarosta města        

 


