
 

                             Z Á P I S 
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov  konaného dne  12. 12.  2012 v zasedací místnosti 

Městského úřadu Pilníkov 

 

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

                 Ing. Skutil Karel,  Hubálek Libor, Mgr. Veronika Sokolovičová 

Nepřítomni:  Prokopcová Martina, Klapka Miroslav             

Zapisovatelka: Lenka Bernkrautová                                      

 

 Program:  1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu                        

               2. Rozpočtové provizorium                                                                 

                 3.  Rozpočtová opatření 7-11                                   

                    4.  Program obnovy venkova                           

                 5.  Dotace, příspěvky                                                                        

                 6.  Smlouvy s firmami                                

                 7.  Nemovitosti                 

                 8.  Obecně závazná vyhláška               

                 9.  ISRÚ                      

                10. Pověření starosty 

                11. Náměty, připomínky 

                12. Usnesení 

                                                                                                                                                                                                                             

Program odsouhlasen všemi přítomnými  členy zastupitelstva  

 

1. Volba návrhové komise – Miroslav Slavík, Hubálek Libor,souhl.-6 členů, zdržel se hlas.-1 člen      

Volba ověřovatelů zápisu –  Ing. Skutil Karel,Mgr. Veronika Sokolovičová - souhlasí 7 členů,  

                                                                                                                                                     

2. Rozpočtové provizorium – přečetl p. Bartůněk 

                                           souhlasí: 7 členů 

                                                                               

3. Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9, 10,11  přečetl p. Bartůněk – viz přílohy k zápisu    
                                          souhlasí: 7 členů   
 
 

4. Program obnovy venkova na rok 2013 přečetl místostarosta Hubáček – viz příloha k zápisu 
                                          souhlasí: 7 členů 
            

5. Dotace, příspěvky:                                                          
     - žádost o dotaci z POV a MAS KJH                                                                
     - žádost o dotaci ze SFDI na 2. etapu výstavby chodníků                                                
     - žádost o grant na Fond T-Mobile pro regiony, Nadace VIA na opravu kamenného kříže              
                                           souhlasí:  7 členů                                
     - žádost o příspěvek na opravu kostela Nejsvětější Trojice v Pilníkově od  Římskokatolické farnosti 



    - Arciděkanství Trutnov ve výši 40.000,- Kč           
                                  souhlasí: 6 členů, zdržel se hlasování: 1 člen                                                                                       

- přijetí dotace na volby do zastupitelstev krajů ve výši 21.000,- Kč                               
                                            souhlasí: 7 členů                                               
     - přijetí dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 50.000,- Kč 
                                           souhlasí: 7 členů  
     - přijetí dotace pro SDH od KÚ Královéhradeckého kraje  ve výši 3.736,- Kč 

                                      souhlasí: 7 členů                                                       
- bezúplatný převod části ŠJZŠ  ve výši 324.160,- Kč vedené na účtě 042 do správy ZŠ a MŠ Pilníkov 
                                     souhlasí: 7 členů 
- převod části investiční dotace pro ZŠ a MŠ Pilníkov na neinvestiční ve výši 708.739,- Kč 
                                      souhlasí: 7 členů 
- převod staré ŠJZŠ ze správy ZŠ a MŠ Pilníkov do majetku města v hodnotě 1.108.000,- Kč 

                                           souhlasí: 7 členů        
 

 6. Smlouvy s firmami:                                                                                        
      - smlouva s Fond T-Mobile pro regiony, Nadace VIA na poskytnutí dotace na opravu kamenného                                            
         kříže  ve výši 80.100,- Kč                                                                                                                           
                                      souhlasí: 7 členů  
      - smlouva s Městskou knihovnou Trutnov na poskytnutí dotace na nákup knih ve výši 6.000,- Kč 
                                     souhlasí:  7 členů 
      - smlouva o dílo č. 12/12 s firmou TENET, spol. s r. o. architektonický ateliér Trutnov na vypracování 
         „Aktualizace Programu regenerace MPZ Pilníkov“ na 15.000,- Kč bez DPH 
                                       souhlasí: 7 členů 
      - smlouva o dílo s firmou Repare, s. r. o. Trutnov na zatrubnění příkopu v ulici Tovární, Pilníkov,  
         za cenu  183.138,- Kč bez DPH 
                                        souhlasí: 7 členů 
      - smlouva o dílo č. 39/2012 s firmou S.E.Q, spol. s r. o. Trutnov na práci koordinátora BOZP při 
         stavbě komunikace pro pěší za 5.000,- Kč bez DPH za každý měsíc činnosti a za zpracování Plánu          
         BOZP uvedené stavby ve výši 5.100,- Kč bez DPH 
                                        souhlasí: 7 členů 
      - smlouvu s KÚ KHK o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro hasiče na rok 2012 ve  výši 
         3.736,- Kč               souhlasí: 7 členů 
      - cenová nabídka na organizaci zadávacích řízení na výběr zpracovatele dalších stupňů PD a na výběr 
         TDI k projektu „Pilníkov – ČOV a kanalizace“ od firmy Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o. 
         Jaroměř za 2x 30.000,- Kč bez DPH 
                                         souhlasí: 7 členů 
      - smlouva o dílo s firmou ŠINDLAR Group s. r. o. Hradec Králové na zpracování zadávací projektové  
         dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a PD pro provádění stavby na akci „Pilníkov – ČOV a 
         kanalizace“ za cenu 840.000,- Kč bez DPH na základě výběrového řízení 
                                         souhlasí: 7 členů 
      - dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo s firmou Kobla, spol. s r. o. Pečky na změnu doby zhotovení díla 
         - nově do 30. 6. 2013  
                                       souhlasí: 7 členů 
      - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Kobla, spol. s r. o. Pečky na změnu ceny za dílo –  
        - nově za cenu 5.519.006,- Kč bez DPH 
                                        souhlasí: 7 členů 
         dotaz p. Homolky, proč se prodlužuje termín dodání stavby Koble bez navýšení ceny 
         - starosta odpověděl, že pozdější zahájení stavby nezavinila Kobla 
      - dodatek č. 4 smlouvy o dílo s firmou ŠINDLAR, s. r. o. Hradec Králové na zpracování PD pro  
         stavební povolení  na stavbu „Pilníkov – ČOV a kanalizace“ do 31. 12. 2012 
 
 



7.  Nemovitosti: 
     - prodej pozemku p. p. č. 937/8 o výměře 123 m2 v k. ú. Pilníkov III manželům Hanušovým za cenu 
        6.150,- Kč              souhlasí: 7 členů 
     - směna pozemku p. p. č. 21/2 o výměře 90 m2 za pozemek p. p. č. 22/2 o výměře 77 m2 v k. ú.  
       Pilníkov III s manžely Hanušovými 
                                       souhlasí: 7 členů 
     - změna hranic mezi Obcí Vlčice a Městem Pilníkov a pověření pro starostu k podpisu dohody o této 
        změně  2012           souhlasí: 7 členů       
     - bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1296/1 v k.ú. Pilníkov I, o výměře 223 m2 od Úřadu pro 
       zastupování státu pro stavbu ČOV a kanalizace 
                                       souhlasí: 7 členů 
     - bezúplatný převod pozemku p. p. č. 196/3 v k. ú. Pilníkov II, o výměře 1000 m2 nebo jen část  
        pozemku – bude upřesněno na základě jednání s ÚZSVM pro stavbu chodníku 
                                        souhlasí: 7 členů 
     - ukončení členství v honitbě Lesů ČR, s. p. „Dubák“ k 1. 1. 2013 
     - prodejní ceny bytů v domě čp. 39 ul. Trutnovská a 181 ul. Novoměstská – seznámil p. Hubáček 
        byt č. 39/1 za 575.664,- Kč, byt č. 39/2 za 591.036,- Kč, byt č. 39/3 za 571.416,- Kč,  
        byt. č. 39/4 za 577.930,- Kč,  

byt č. 181/1 za 211.873,- Kč  souhl. 7 členů,  byt č. 181/3 za 338.544,- Kč – souhlasí: 7 členů 
         - p. Skořepová z čp. 39 se vyjádřila, že ceny jsou vysoké, že si nechali zpracovat sami znalecký 
            posudek na byty a že jim nebyly sděleny kritéria prodeje bytů, nedostali zápis ze společné schůzky 
            - starosta oznámil, že zastupitelstvo vycházelo ze znaleckého posudku, který si nechalo zpracovat 
               město a dali  tam 20 % slevu 
            - p. Bartůněk se ptal, zda bylo slíbeno, že se počká na znalecký posudek, který si nechají udělat 
               nájemníci – nebylo přislíbeno 
            - p. Slavík oznámil, že jediným kritériem   pro prodeje bytů je cena, za kterou zastupitelstvo byty 
              nabízí a navrhl odložení projednání prodeje bytů do 15. ledna  2013, kdy nájemníci předloží  
              svůj znalecký posudek, 
                                  souhlasí: 5 členů, proti: 1 člen, zdržel se hlasování: 1 člen 
 

  8.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za svoz odpadu – seznámil p. Hubálek 
                                  souhlasí: 7 členů 
       Zrušení vyhlášky č. 2/2008 o místním poplatku za provozování VHP – seznámil p. Hubáček     
                                  souhlasí: 7 členů                                                                
                                                                                                  

  9. ISRÚ – starosta seznámil přítomné k výsledky ankety k ISRÚ v Pilníkově – sběr dat, dotazníky, 
      a veřejné projednávání                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 10. Pověření pro starostu: Zastupitelstvo města Pilníkov pověřuje starostu města, aby v nutných a 
       odůvodněných případech ve 12/2012 rozhodl o investičních a neinvestičních výdajích v rámci 
       rozpočtu. Současně jej žádá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva předložil ke schválení 
       tyto rozpočtové změny. 
                                   souhlasí: 7 členů 
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                

 11. Náměty, připomínky:                                                           
       - Mgr. Skořepová – ředitelka ZŠ a MŠ Pilníkov sdělila, že škola získala za prodej papíru cca  
         10.000,- Kč                                                                                                
       - pan Karel Skutil, st. poděkoval kulturní komisi za blahopřání k narozeninám na setkání důchodců 
                                                                                                     
                                                                                                            
                                                                                                                
                                                                                                                     



                                                                                                              
                                                                                                                    

M Ě S T O    P I L N Í K O V 
 

Usnesení č. 4/2012 
 
Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání dne 12. 12. 2012 usneslo takto: 
 

Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje: 
 
- návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu 
- rozpočtové provizorium – pro hospodaření města od 1. 1. 2013 do schváleného rozpočtu platí pro město  
   pravidla rozpočtového provizoria: rozpočtové hospodaření města se v této době bude pro zajištění  
   plynulosti řídit schváleným rozpočtem na rok 2012. Město bude hradit zejména výdaje na základě 
   plnění smluvních vztahů z předchozích období, povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů a 
   výdaje na chod příspěvkové organizace. Příjmy budou tvořeny daňovými příjmy, nedaňovými příjmy 
   (např. příjmy z nájmů, poplatků…) a dotacemi. Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového 
   provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.         
- rozpočtová opatření č. 7, 8, 9, 10, 11 – viz přílohy k zápisu                                    
- program obnovy venkova města Pilníkov na rok 2013 – viz příloha                                  
- žádost o dotaci z POV a dalších dotačních programů od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a  
   MAS KJH                                                                                             
- žádost o dotaci ze SFDI na výstavbu bezbariérových chodníků – 2. etapa  
- přijetí dotace na volby do zastupitelstev krajů ve výši 21.000,- Kč                       
- přijetí dotace z úřadu práce na VPP ve výši 50.000,- Kč                                          
- příspěvek ve výši 40.000,- Kč na opravu kostela Nejsv. Trojice v Pilníkově pro Římskokatolickou 
   farnost – Arciděkanství Trutnov                                                                                                                                                                                                                                        
- žádost o grant na Fond T-Mobile pro regiony, Nadace VIA na opravu kamenného kříže             
- smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 80.100,- Kč s Nadací VIA Praha           
- smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih ve výši 6.000,- Kč s Městskou knihovnou s regionálními  
   funkcemi Trutnov                                           
- smlouvu o dílo č. 12/12 s firmou TENET, spol. s r. o. architektonický ateliér Trutnov. Předmětem  
   smlouvy je vypracování „Aktualizace Programu regenerace MPZ Pilníkov“za cenu 15.000,- Kč bez  
   DPH                                                                                               
- smlouvu o dílo s firmou Repare s. r. o. Trutnov, předmětem smlouvy je zatrubnění příkopu v ulici 
   Tovární v Pilníkově, za cenu 183.138,- Kč bez DPH                                                 
- smlouvu o dílo č. 39/2012 s firmou S.E.Q. spol. s r. o. Trutnov, předmětem smlouvy jsou práce  
   koordinátora BOZP při realizaci stavby komunikace pro pěší včetně odvodnění, za každý měsíc 
   činnosti odměna ve výši 5.000,- Kč bez DPH, za zpracování Plánu BOZP uvedené stavby – 5.100,- Kč 
   bez DPH  
- smlouvu č. RR/2012/147-SDH/MV/3 o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 
   JSDH města pro rok 2012 ve výši 3.736,- Kč s KÚ KHK a příjem této částky na účet města 
- cenovou nabídku na organizaci zadávacích řízení na výběr zpracovatele dalších stupňů PD a na výběr 
   TDI k projektu „Pilníkov – ČOV a kanalizace“ s firmou Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o. Jaroměř - 
   2 x 30.000,- Kč bez DPH                                                                      
- smlouvu o dílo s firmou ŠINDLAR Group s. r. o. Hradec Králové na zpracování zadávací projektové 
   dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a PD pro provádění stavby na akci „Pilníkov – ČOV a  
   kanalizace“ za cenu 840.000,- Kč bez DPH na základě výběrového řízení 
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 84230010 s firmou Kobla, spol. s r. o. Pečky na změnu doby zhotovení    
   díla - nově do 30. 6. 2013                                                      
- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 84230010 s firmou Kobla spol. s r. o. Pečky na změnu ceny o dílo    
   - nově 5.519.006,- Kč bez DPH 



 
                                                                    
- dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou ŠINDLAR s. r. o. Hradec Králové v rámci akce zpracování PD                                                                                     
   pro stavební povolení na stavbu „Pilníkov – ČOV a kanalizace“ na změnu termínu plnění díla - nově                                                                                                                   
   do 31. 12. 2012                                                                                                        
- dohodu o změně obecní hranice mezi Obcí Vlčice a Městem Pilníkov a pověřuje starostu k podpisu                                                                        
   této dohody                    
- podání žádosti o bezúplatný převod pozemku na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
   - pozemek v k. ú. Pilníkov I, p. p. č. 1296/1 o výměře 223 m2, druh pozemku-vodní plocha, využití -          
      záměr uložení kanalizace                                                                                                                    
   - pozemek v k. ú. Pilníkov II, p. p. č. 196/3 o výměře 1.000 m2, druh pozemku ostatní plocha – jiná  
     plocha, využití – záměr výstavba chodníku nebo část výše uvedeného pozemku – upřesní se na základě 
     dalšího jednání s ÚZSVM 
- prodej pozemku p. p. č. 937/8 o výměře 123 m2, druh pozemku ostatní plocha, stav evidence právních 
   vztahů – pozemek zapsaný na LV 10001 v k. ú. Pilníkov III. Pozemek oddělený GP č. p. 194-160/2011 
   pro rozdělení pozemku, zpracovaného Geodetické práce Jan Vaněk, Rudník 82. Kupní cena 50,-Kč/m2 
   Celková cena pozemku 6.150,- Kč, Kupující Dušan a Lucie Hanušovi, Polní 205, Pilníkov 
- směna pozemku p. p. č. 21/2 o výměře 90 m2, k. ú. Pilníkov III, druh pozemku travní porost za  
   pozemek p. p. č. 22/2  o výměře 77 m2 v k. ú. Pilníkov III, druh pozemku travní porost mezi městem 
   Pilníkov a Dušanem a Lucií Hanušovými                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- prodejní cenu b. j. 181/1 o výměře 70.47 m2 a spoluvlastnického podílu 27,42 % v budově čp. 181 
   na st. p. č. 240 v k. ú. Pilníkov I ve výši 211. 873,- Kč 
- prodejní cenu b. j. 181/3 (podkroví) o výměře 99,09 m2 a spoluvlastnického podílu 38,56 % v budově 
   č. p. 181 na st. p. č. 240 v k. ú. Pilníkov I ve výši 338.544,- Kč 
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, 
   přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
- zrušení vyhlášky č. 2/2008 o místním poplatku za provozování VHP 
- pověření pro starostu: Zastupitelstvo města Pilníkov pověřuje starostu města, aby v nutných a    
   odůvodněných případech ve 12/2012 rozhodl o investičních a neinvestičních výdajích. Současně jej 
   žádá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva předložil ke schválení tyto rozpočtové změny  
- bezúplatný převod  v částce 324.160,- Kč – část rekonstrukce ŠJZŠ vedené na účtu 042 0023 do správy 
   ZŠ a MŠ Pilníkov 
- převod části investiční dotace na ŠJZŠ na neinvestiční dotaci ve výši 708.739,- Kč 
- převod budovy bývalé školní jídelny ze správy ZŠ a MŠ Pilníkov do majetku města Pilníkov v hodnotě  
   1.108.000,- Kč 
- vypuštění bodu o stanovení kupní ceny bytů v domě čp. 39 v ulici Trutnovská a stanovuje termín 
  doplnění podkladů pro prodej této nemovitosti ze strany současných nájemníků bytů k 15. 1. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zastupitelstvo  města Pilníkov bere na vědomí:                                                                                                                                                
                                                                                                                
- zahájení tvorby Integrované strategie rozvoje území pro Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory 
   a  seznámilo se s jednotlivými etapami procesu                                                                                                                                 
- výstupy z 1. fáze tvorby ISRÚ – Zmapování potřeb jednotlivých obcí – sběr dat z obce, dotazníky a                                
   veřejné projednávání                                                                                                                                    
- ukončení členství ve vlastní honitbě Lesů ČR s. p. Dubák, ul. 28. října 787, Dvůr Králové nad Labem 
   k 1. 1. 2013 
                                         
Hlasování: souhlasí 7 členů 
 
 
 
 
                             
……………………………………..                         …………………………………………….. 
            starosta města                                                              místostarosta města 
 
 
 
 
Zapsala: L. Bernkrautová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Ing. Karel Skutil   ………………………… 
 
                                  Mgr. Veronika Sokolovičová  …………………………….. 
 
 
 
V Pilníkově 13. 12. 2012 


