
Čj.:  PEC/3678/2018 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 8.10.2018 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) Podání žádosti o dotaci na investiční akci: “Rekonstrukce chodníku ulice Hálkova“. 

Žádost je podávána v rámci výzvy IROP prostřednictvím MAS Podlipanska v.o.s. - 

prioritní osa Doprava.  

Celkové náklady projektu 3.612.607,-Kč 

Způsobilé výdaje projektu 2.499.845,-Kč  

Nezpůsobilé výdaje projektu 1.112.762,-Kč 

Předpokládaná výše dotace 90% ze způsobilých výdajů. 

Hlasování: 5 pro 

 

b) Od 1.1.2019 navýšit pracovní úvazek  vedoucí VCP Mgr. Janě Kusé z 0,75 na celý 

úvazek.  

Hlasování: 5 pro 

 

c) Zveřejnění záměru na prodej použitých silničních panelů z akce: Rekonstrukce části ul. 

J z Poděbrad a Lobňanské – Pečky. Podmínky prodeje: minimální cena je stanovena na 

200Kč/m
2
.  

Hlasování: 5 pro 

 

d) Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Pečky a firmou VOTAS s.r.o. Krchleby 45, 

286 01 Čáslav na výkon TDI a BOZP na investiční akci: „Dešťová kanalizace ulice – 

Klicperova ul. Pečky za cenu 22.500,-Kč bez DPH/ měsíc – viz příloha.  RM pověřuje 

starostu podpisem uvedené smlouvy.  

Hlasování: 5 pro 

 

e) Ukončení "Nájemní smlouvy č. 003336-000-00 ze dne 3.6. 1999 (čj.: 1792/99)" 

uzavřenou s firmou T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 

2144/1. Nájemní smlouva bude ukončena 1 měsíční výpovědní lhůtou tedy k 31.10. 

2018. Důvodem ukončení je nemožnost provozu daného zařízení a provedená 

rekonfigurace sítě  - viz. příloha. 

Hlasování: 5 pro 

 

f) Uzavření SOD  mezi městem Pečky a Adamem  Martincem (Truhlárna MARCO)  

Pátek čp. 50, 290 01 Poděbrady na dodání a instalaci nábytku (zabudovaného) akce: 

ZŠ Pečky- výtah, kuchyňka a poradenské centrum   za cenu 97 267,-Kč bez DPH, tzn. 

117 693,- vč. DPH. RM pověřuje starostu uzavřením výše uvedené smlouvy.  

Hlasování: 5 pro 

 

 



g) Na základě doporučení bytové komise přidělení bytu v Pečkách, Chvalovická ul. čp. 

1042/6 manželům  Františkovi a Marii Židlickým, Bačovská 179, Pečky, náhradníci:  

manželé Zdeněk a Ivana Vondráčkovi, V Horkách 934, Pečky.   

Hlasování: 5 pro 

 

h) A jmenuje členy komise pro hodnocení nabídek za město Pečky na investiční akci: 

„II/329 Pečky – rekonstrukce komunikace Tř. Jana Švermy“:  

Milan Urban – starosta města  

Ing. Věra Růžičková – vedoucí odboru BH  

Hlasování: 5 pro 

 

i) A dává souhlas s umístěním pamětního kamene v lokalitě benzinové pumpy při 

příležitosti výsadby 100 stromů – viz příloha.   

Hlasování: 5 pro 

 

j) Poskytnutí finančního příspěvku na umístění BabyBoxu ve Slaném.    

Hlasování: 5 proti 

Tento bod nebyl schválen.        

Důvodem neschválení je již poskytnutý příspěvek Oblastní nemocnici Kolín.  

  

k) Na základě žádosti Kulturního střediska Pečky odpisový plán keramické pece, doba 

odpisování 10 let – viz příloha. 

Hlasování: 5 pro 

 

l) Navýšení pracovního úvazku ředitelce Pečovatelské služby Pečky z 0,5 na 0,75 

úvazku a s tím související úpravu závazných ukazatelů v části přepočtených úvazků 

s účinností od 1.11.2018.  

Hlasování: 5 pro 

 

m) Na základě žádosti ředitelky Pečovatelské služby Pečky odpisový plán na zakoupený 

ojetý vůz Škoda Fabia, doba odpisování 5 let – viz příloha.  

Hlasování: 5 pro 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Milan  U r b a n, starosta města                                          

 

Milan  P a l u s k a, místostarosta města        

 


