
   

  Čj.:  PEC/3279/2018 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 10.9.2018 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 

 

 

Rada města schvaluje:    

 

a) Rozpočtová opatření č. 8/2018   

Hlasování: 5 pro 

 

b) A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 9/2018  

Hlasování: 5 pro 

 

c) Změnu závazných ukazatelů na rok 2018 pro Pečovatelskou službu města Pečky:  

Závazné ukazatele: 

•   příspěvek z rozpočtu zřizovatele           2.080.000,- Kč  

•  náklady na platy zaměstnanců  max.    2.757.000,- Kč ( hrazeno z dotace Stř. kraje, 

příspěvku zřizovatele a výnosů doplňkové činnosti) – viz příloha  

Hlasování: 5 pro 

 

d) Zveřejnění záměru na prodej části pozemku č. parc. 497/8 (cca 120 m
2
) v obci a k.ú.                

Pečky za těchto podmínek: 

- kupující zajistí na vlastní náklady přeložení inž. sítí, nacházejících se v této části   

  pozemku 

- náklady spojené s převodem nemovitostí u K.Ú. v Kolíně uhradí kupující 

- kupující zajistí a uhradí vypracování geometrického plánu 

- prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy a zaregistrování u K.Ú. v Kolíně 

Hlasování: 2 pro, 2 proti, 1 zdržel se hl. 

Tento bod nebyl schválen  

 

e) Uzavření SOD  mezi městem Pečky a firmou GASKO spol. s. r. o., Klejnarská 155, 

Kolín IV, IČO:45146454 na realizaci stavební akce: "Dešťová kanalizace ul. 

Klicperova -Pečky" za cenu 1.096.079,-Kč bez DPH,  tzn. 1.326.256,-Kč vč DPH. RM 

pověřuje starostu uzavřením této smlouvy. Podpis smlouvy je podmíněn schválením 

rozpočtového opatření č. 9/2018 ZM.   

Hlasování: 5 pro 

 

f) Uzavření SOD mezi městem Pečky a  firmou MATEX HK s.r.o., IČO:259 68 807, 

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  na stavební akci:  "Rekonstrukce komunikace 

ul. Jiřího z Poděbrad a části ul. Lobňanská, Pečky“ za cenu  5.575.063,-Kč bez DPH 

tzn.  6.745.826,-Kč vč DPH. RM pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.   

Hlasování: 5 pro 

 

 

 



g) Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a p. Luďkem Hejdukem, IČO: 406 71 615  na 

technický dozor a BOZP investora  akce: „Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího 

z Poděbrad a části ul. Lobňanská, Pečky“  za cenu 94.500,-Kč (není plátcem DPH). 

RM pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.   

Hlasování: 5 pro 

 

h) Platový výměr ředitele Kulturního střediska Pečky s účinností od 1.9.2018.  

Hlasování: 5 pro 

 

i) Na základě doporučení bytové komise přidělení bytu v čp. 1042/6 manž. Strejcovým , 

Ratenice čp. 3, Náhradníci: manž. Moravcovi Pečky, čp. 762.     

Hlasování: 5 pro 

 

j) Z důvodu nedodání nabídek  přesunutí bodu M4  (zhotovení MaR plynové kotelny ve 

zdravotním středisku Pečky) na příští jednání RM.  

Hlasování: 5 pro 

 

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

280 02 Kolín ke smlouvě o dílo čj.: PEC/1110/2018 ze dne 19.3.2018. Předmětem 

dodatku ke smlouvě je zhotovení víceprací na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu  "Pečky - veřejné osvětlení a městský rozhlas - lokalita ul. Fügnerova".  Cena 

víceprací je 82.737,-Kč bez DPH, tzn. 100.111,-Kč  včetně DPH.  Dodatek smlouvy – 

viz příloha. RM pověřuje starostu uzavřením výše uvedeného dodatku.   

Hlasování: 5 pro 

 

l) Uzavření smlouvy  mezi městem Pečky a Ing. Martinou Forejtovou, Linderova 

2396/12, 180 00 Praha 8, IČ: 67754422  na zpracování projektové dokumentace na 

revitalizaci - obnovu porostu v lokalitě u rybníka "Benešák" v Pečkách  za cenu 

40.000,- bez DPH, tzn. 48.400,-Kč včetně DPH.  RM pověřuje starostu uzavřením 

výše uvedené smlouvy.  

Hlasování: 5 pro 

 

m) Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a firmou Polabská lesní s.r.o., Němčice na 

vytrhání a likvidaci pařezů v prostoru u rybníka „Benešák“ a srovnání terénu včetně 

doplnění zeminy za cenu 200.000,- Kč bez DPH, tzn. 242.000,-Kč. RM pověřuje 

starostu uzavřením výše uvedené smlouvy.  

Hlasování: 5 pro 

 

n) Prodej dřeva za cenu 750,-Kč/m
3
 včetně DPH z prostoru MŠ Pečky (cca 2m

3
).   

Hlasování: 5 pro 

 

o) Termín a program veřejného zasedání zastupitelstva města 19.9.2018 v 17.30 hod. 

v Kulturním středisku Pečky.  

Hlasování: 5 pro 

 

p) Dodatek č. 1 mezi Krajským úřadem Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 a  

Pečovatelskou službu města Pečky, Chvalovická 1042, Pečky. Předmětem dodatku je 

navýšení poskytnuté dotace z 1.200.000,-Kč na 1.274.500,-Kč v souvislosti 

s navýšením platů zaměstnanců.    

Hlasování: 5 pro 

 

 



q) A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí půjčky  z FRB – II. kolo 2018 

p. Jaroslavě Tomanové, Pečky, Tř. Jana Švermy 884 ve výši 100.000,-Kč a  

p. Jaroslavě Horáčkové, Pečky, Ant. Dvořáka 808 ve výši 80.000,-Kč.  

Hlasování: 5 pro 

 

r) A doporučuje ZM ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Oddílu vodní turistiky Pečky z.s. Předmětem dodatku je  částečné čerpání již 

poskytnuté dotace na investiční činnost.  

Hlasování: 5 pro 

 

s) Přijetí určeného finančního daru ZŠ Pečky od spol. Women for Women, o.p.s., v rámci 

charitativního projektu  Obědy pro děti ve dvou etapách: 

- Darovací smlouva na šk.rok 2018/2019 pro období do 31.12.2018 ve výši 23.254,-Kč 

- Darovací smlouva na šk.rok 2018/2019 pro období od 2.1.2019 do 28.6.2019 ve výši 

35.334,-Kč  

Hlasování: 5 pro 

 

 

 

Milan  U r b a n, starosta města                                          

 

Milan  P a l u s k a, místostarosta města        


