
Z Á P I S  

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací 

místnosti Městského úřadu Pilníkov  

Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,  

  Prokopcová Martina, Ing. Skutil Karel, Slavík Miroslav, Mgr. Sokolovičová 

  Veronika, Hubálek Libor  

Omluven:  

Zapisovatelka: Mgr. Veronika Sokolovičová  

Program:  

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

2. Rozpočtové opatření č. 4, zmařená investice  

3. Smlouvy s firmami  

4. Žádosti  

5. Euroregion Glacensis  

6. Nemovitosti  

7. Náměty, připomínky  

8. Usnesení  

Program odsouhlasen všemi přítomnými členy zastupitelstva  

1. Volba návrhové komise – Slavík Miroslav,Hubálek Libor - souhlasí 9 členů  

 Volba ověřovatelů zápisu – Prokopcová Martina, Ing. Skutil Karel - souhlasí 9 členů  

2. Rozpočtové opatření č. 4 – viz příloha k zápisu – přednesl pan Bartůněk - souhlasí: 9 členů  

Zmařená investice na školní jídelnu ZŠ v částce 635.506,- Kč - souhlasí: 9 členů  

3. Smlouvy s firmami:  

- smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-2004905/VB/1 mezi Městem Pilníkov jako 

stranou povinnou z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín jako strana 

oprávněná z věcného břemene. Předmětem smlouvy je zřízení a provozování zařízení 

distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN na pozemku st. p. č. 258/1 v k. ú. 



Pilníkov I, finanční náhrada za zařízení se sjednává dohodou ve výši 500,- Kč bez DPH -

souhlasí: 9 členů  

- smlouva o dílo č. 20/4/2011 s firmou LTM Vrchlabí, s. r. o. Kunčice nad Labem 117 na 

opravu příkopu od koupaliště s variantou a) na základě výběrového řízení za celkovou cenu 

239.620,- Kč bez DPH -souhlasí: 9 členů  

- mandátní smlouva č. 15/2011 s panem Milošem Haasem na zajištění inženýrské činnosti a 

technického dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce části budovy ZŠ na školní jídelnu s 

kuchyní“ na základě výběrového řízení za cenu 124.000,- Kč bez DPH - souhlasí: 9 členů  

- smlouva o dílo – Šindlar s. r. o., Hradec Králové na zhotovení projektové dokumentace pro 

stavební povolení na stavbu „Pilníkov – ČOV a kanalizace“ na základě výběrového řízení za 

cenu 850.000,- Kč bez DPH - souhlasí: 9 členů  

- smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Technologické centrum ORP Trutnov, 

elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu“ s městem Trutnov, zastoupeným Mgr. 

Ivanem Adamcem, starostou města Trutnova - souhlasí: 9 členů  

- smlouva s firmou Truhlářství Olša, Hostinné na dodávku 30 ks oken do budovy čp. 21 – 

tělocvična za cenu 210.495,- Kč bez DPH – bude podepsána po upřesnění technických 

parametrů oken  

4. Žádosti:  

- žádost Domova pro seniory o poskytnutí peněžního daru na pořádání akcí – 5.000,- Kč -

souhlasí: 9 členů  

- žádost TJ Spartak Pilníkov o proplacení daně z převodu nemovitostí ve výši 30.000,- Kč – 

toto bylo zamítnuto a navržena částka 15.000,- Kč jako příspěvek na činnost mládeže 

souhlasí: 9 členů  

5. Euroregion Glacensis – Pilníkov 2012  

- pan Hubáček seznámil přítomné s akcí Euroregionu Glacensis s názvem „Krkonoše z 

pilníkovské vyhlídky“ a se společnou akcí „Plaveme přes hranice“ - souhlasí: 9 členů  

6. Nemovitosti:  

- žádost manželů Hanušových o koupi části pozemku p. č. 937/4 a část pozemku č. 21 vše v 

k.ú. Pilníkov III - souhlasí: 9 členů  

- žádost manželů Dušánkových o odkoupení části pozemku p. č. 582/4 v k. ú. Pilníkov III 

souhlasí: 9 členů  

- žádost o schválení výstavby rodinného domu na st. p. 690/13 v k. ú. Pilníkov I  

souhlasí: 7 členů, zdržel se hlasování: 2 členové  

7. Náměty, připomínky:  

- dotaz pana Záveského na prodej p. p. č. 514/3 o výměře 49 m2 v k. ú. Pilníkov I – prodej 

bude uskutečněn po vyřešení nesrovnalostí, které vznikly při stavbě opěrné zdi, 23. 9. v 10 



hodin bude provedeno místní šetření za účasti Jiřího Hakena, Ing. Karla Skutila, Miroslava 

Slavíka, Bc. Martina Záveského a zástupce firmy LTM Vrchlabí  

- dotaz pana Homolky na zmařenou investici 635.506,- Kč zda město přišlo o tuto částku. 

Starosta odpověděl, že z důvodu nepřidělení dotace se tato akce nerealizovala.  

- dotaz pana Homolky na to, proč se neprojednala jeho žádost o odkoupení části p. p. 1250 v 

k. ú. Pilníkov I. Starosta odpověděl, že žádost došla 12. 9. 2011 a nejdříve bude provedeno 

místní šetření 23. 9. 2011  

- Mgr. Ilona Skořepová – ředitelka ZŠ a MŠ Pilníkov pozvala přítomné na sobotní akci 

„Rozhýbej své tělo II“ na školním hřišti  

- paní Včelišová poděkovala zastupitelům za možnost zúčastnit se v Havlovicích akce 

„Olympiáda pro seniory  

- dotaz pana Homolky, zda město odkoupí dům pana Plachty, aby získala stavební parcely - 

odpověď p. Hubáček, že město nemá zájem o tuto koupi, z důvodu velké zadluženosti na této 

nemovitosti  

- dotaz pana Homolky na zjištění technických parametrů oken a jejich specifikaci pro 

sokolovnu – odpověď – firma bude požádána o dodatečné informace  

- dotaz paní Zdeny Jiráskové, zda příkop od koupaliště bude oplocen – odpověď – město to 

nemá v plánu  

- upozornění pana Jaroslava Blažka na to, že na webových stránkách města je různé jméno 

starosty, že úřední deska neodpovídá zákonu a není uvedeno jméno administrátora. Starosta 

odpověděl, že tyto připomínky prošetří a případně odstraní nedostatky.  

- dotaz pana Záveského, zda by mohlo být hlášení rozhlasu uvedeno na informační desce. 

Starosta odpověděl, že důležité informace jsou umístěny na úřední desce, informační desce a 

na stránkách města.  

- Mgr. Skořepová uvedla, že přerušením el. energie přijde o část mezd pro pracovníky ZŠ a 

MŠ  

- Mgr. Sokolovičová zveřejnila akce komise pro kulturu a sport  

  



 

M Ě S T O P I L N Í K O V  

U S N E S E N Í č. 4/2011  

Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání ze dne 15. 9. 2011 usneslo takto:  

Zastupitelstvo města Pilníkova schvaluje:  

- volbu návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

- rozpočtové opatření č. 4 – viz příloha k zápisu  

- zmařenou investici na ŠJZŠ ve výši 635.506,- Kč  

- smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2004905/VB/1 mezi městem Pilníkov jako 

stranou povinnou z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín jako strana 

oprávněná z věcného břemene. Předmětem smlouvy je zřízení a provozování zařízení 

distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN na pozemku st. p. č. 258/1 v k. ú. 

Pilníkov I, finanční náhrada za zařízení se sjednává dohodou ve výši 500,- Kč bez DPH.  

- smlouvu o dílo č. 20/4/2011 s firmou LTM Vrchlabí, s. r. o., Kunčice nad Labem 117 na 

opravu příkopu od koupaliště s variantou a) na základě výběrového řízení za celkovou cenu 

239.620,- Kč bez DPH  

- mandátní smlouvu č. 15/2011 s panem Milošem Haasem, členem sdružení SVS Malé 

Svatoňovice na zajištění inženýrské činnosti a technického dozoru při realizaci stavby 

„Rekonstrukce části budovy ZŠ na školní jídelnu s kuchyní“ na základě výběrového řízení za 

cenu 124.000,- Kč bez DPH  

- smlouvu o dílo s firmou ŠINDLAR s. r. o. Hradec Králové na zhotovení projektové 

dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Pilníkov – ČOV a kanalizace“ na základě 

výběrového řízení za cenu 850.000,- Kč bez DPH  

- smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Technologické centrum ORP Trutnov, 

elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu“ s městem Trutnov, zastoupeným Mgr. 

Ivanem Adamcem, starostou města Trutnova  

- společný projekt „Plaveme přes hranice“ Euroregionu Glacensis  

- projekt Pilníkova – „Krkonoše z pilníkovské vyhlídky“ Euroregionu Glacensis  

- záměr prodeje části pozemku p. č. 937/4 a část pozemku p. č. 21 v k. ú. Pilníkov III  

- záměr prodeje části pozemku p. č. 582/4 v k. ú. Pilníkov III  

- výstavbu rodinného domu na st. p. č. 690/13 v k. ú. Pilníkov I manželů Červených, bytem K 

Táboru 22, Pilníkov mimo intravilán města  

- příspěvek ve výši 15.000,- Kč na činnosti mládeže TJ Spartak Pilníkov  



- dar Domovu pro seniory Pilníkov ve výši 5.000,- Kč  

Zastupitelstvo města Pilníkova bere na vědomí:  

- výsledek výběrového řízení na zhotovitele a dodavatele 30 ks oken do budovy čp. 21  

- termíny konání společenských akcí pro veřejnost pořádaných komisí pro kulturu a sport  

Hlasování: souhlasí 9 členů  

………………………………..    ……………………………….  

starosta města        místostarosta města  

 

 

Zapisovatelka: Mgr. Veronika Sokolovičová  

 

Ověřovatelé zápisu: Martina Prokopcová ….……..……………..  

 

Ing. Karel Skutil ……………………….  

 

 

V Pilníkově 19. 9. 2011  

 


