
                         

 

                   

 

 

                             Z Á P I S 
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov  konaného dne  20. 6.  2013 v zasedací místnosti 

Městského úřadu Pilníkov 

 

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

                  Hubálek Libor, Mgr. Veronika Sokolovičová, Prokopcová Martina 

                  V průběhu jednání v 20,10 hodin se dostavil Ing. Karel Skutil  

Nepřítomni:   Slavík Miroslav                                               

Zapisovatelka: Lenka Bernkrautová                                      

 

 Program:  1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu                        

               2. Projednání závěrečného účtu města a účetní závěrky za rok 2012                         

                 3.  Projednání závěrečného účtu SOP a zpráva auditora       

                    4.  Inventarizační zpráva                            

                 5.  Příspěvky                                                                             

                 6.  Smlouvy s firmami                               

                 7.  Nemovitosti                             

                 8.  Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4       

                 9.  Různé, náměty, připomínky 

                10. Usnesení                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Program odsouhlasen všemi přítomnými  členy zastupitelstva  

 

1. Volba návrhové komise – Miroslav Klapka, Libor Hubálek,souhl.-5 členů, zdržel se hlas.-2 členové    

Volba ověřovatelů zápisu –  Martina Prokopcová,Mgr. Veronika Sokolovičová - souhlasí 5 členů,  

                                                                                                                         zdržel se hlasování-2členové 

 

2. Se závěrečným účtem města Pilníkov za rok 2012 a účetní závěrkou seznámil přítomné p. Bartůněk                             

    - se závěrečným účtem za rok 2012 bez výhrad souhlasí 7 členů  

    - s účetní závěrkou za rok 2012 souhlasí 7 členů 

                                                                                                                                                              

3. Se závěrečným účtem a zprávou auditora za rok 2012 Společenství obcí Podkrkonoší seznámil   
    přítomné p. Hubáček                                                              
 



 
4. S inventarizační zprávou za rok 2012  seznámil přítomné starosta                                                                                               
                 souhlasí: 7 členů   
                                              
                                                                                                                 
5. Příspěvky:                                                            
     - žádost Domova pro seniory Pilníkov o peněžní dar – 5.000,- Kč                          
                     souhlasí: 7 členů                                
     - návrh na peněžní dar pro obec Rudník na odstranění povodňových škod ve výši 25.000,- Kč      
                     souhlasí: 7 členů   
                                  

                                                                                           
6. Smlouvy s firmami:                                                  
     - smlouva s firmou FINCO Audit, spol. s r. o. Trutnov o přezkoumání hospodaření města za rok 2013   
        za cenu 27.000,- Kč bez DPH  - souhlasí: 7 členů                                          
     - dodatek č. 1 ke smlouvě č. 45/2011 s firmou ERV Jaroměř o vynětí bodu 1.1.2 a bodu 4.2 
                 souhlasí: 7 členů                                                                     
     - smlouva č. 533/2013 se SFDI o přesunutí čerpání dotace 2.400.000,- Kč z roku 2012 na rok 2013                      
                 souhlasí:7 členů                                                                     
     - smlouva s firmou EKO-KOM , a. s. o bezplatném užívání sběrných nádob 
                 souhlasí:  6 členů, zdržel se hlasování: 1 člen  
     - smlouva s firmou PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK, advokátní kancelář s. r. o. Praha na    
        administraci a organizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rámci akce „ČOV a kanalizace“ 
        Pilníkov za 65.000,- Kč bez DPH                      
                  souhlasí: 7 členů                                                                              
     - smlouva s KÚ HK o poskytnutí dotace na digitální povodňový plán ve výši 66.000,- Kč 

              souhlasí: 7 členů 
   (dotaz p. Luňáka na to, jak bude pracovat povodňová komise – starosta odpověděl, že komise byla 
   doplněna o nové členy a bude v nejbližší době svolána)  
- dohoda o podmínkách archeologického výzkumu při akci „Komunikace pro pěší“ Pilníkov s firmou 

        Muzeum Podkrkonoší Trutnov za cenu nejvýše 24.240,- Kč včetně DPH                 
                 souhlasí:  7 členů                                                       
      - smlouva s Euroregionem Glacensis o financování mikroprojektu „Partnerství nezná hranic 2013“        
                 souhlasí:7 členů                                                                 
      - smlouva s firmou ČEZ Distribuce a. s. Děčín o zřízení věcného břemene č. IV-12-2002038/1              
                 souhlasí:7 členů                                                                       
      - dodatek smlouvy č. 1 s firmou Sindlar Group s. r. o. Hradec Králové za posunutí termínu předání 
         PD-zadávací dokumentace stavby na 30. 4. 2013 a realizační dokumentace stavby do 31. 5. 2013   
                  souhlasí: 7 členů 
      - smlouva o dílo s firmou ŠINDLAR s. r. o. Hradec Králové na zpracování digitálního povodňového 
         plánu za cenu 78.000,- Kč bez DPH do 31. 10. 2013                                         
                   souhlasí:  7 členů                                
      - mandátní smlouva s firmou SINDLAR GROUP s. r. o. Hradec Králové na výběr manažera projektu 
        „Pilníkov – ČOV a kanalizace“ za cenu 1.950.000,- Kč bez DPH   

              souhlasí: 7 členů                                                        
 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 39/2012 s firmou S.E.Q.spol. s. r. Trutnov na zajištění koordinátora 
   BOZP na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky“ 1. etapa do 30. 6. 2013                   

        souhlasí: 7 členů   
 
 
 
                                                                                                                                                                                               

                                                                                                            



 7. Nemovitosti:                                                                         
     -  žádost Jiřího Anděla a Moniky Vitvarové –  zrušení koupě bytu č. 181/1                                                             
              souhlasí: 7 členů                                                                                                            

- žádost Jiřího Anděla – zrušení koupě bytu č. 181/3                                                                 
         souhlasí: 7 členů                                                                                                                                  
- záměr proděje bytu č. 181/1, 181/3 – souhlasí: 7 členů    
- záměr prodeje p. p. č. 721/1 – souhlasí: 7 členů        
- návrh na směnu pozemků s Lesy ČR s.p. Dvůr Králové – souhlasí: 7 členů 
- oprava tiskové chyby z usnesení veřejného zasedání č. 4/2012 ze dne 12. 12. 2012  
   chybně uvedeno Šindlar Group s.r.o – správně má být Sindlar Group s. r. o. 
  

 8. Rozpočtová opatření č. 2. 3, 4 –  přečetl p. Bartůněk  - viz příloha k zápisu 
                  souhlasí: 7 členů                                                
                                                                       
 9. Různé:                                                                        
     - p. Hubáček seznámil přítomné se změnou stanov SoP  - souhlasí: 7 členů 
     - starosta informoval o změně technika vikariátu Trutnov- nově p. Vágner                     
     - informace starosty o příspěvku Biskupství HK farnosti Trutnov na  kostel v Pilníkově ve výši   
       29.000,- Kč-  - bude navrženo  k opravě svodů na kostele 
     - Mgr. Sokolovičová informovala o akcích, které bude organizovat komise pro kulturu a sport a na 
        přesunutý dětský den na 28. 6. 2013 
     - starosta žádal o včasné informování o plánovaných akcích v Pilníkově z důvodů včasné inzerce        
     - starosta informoval o probíhajících stavebních akcích                                                                               
                                                                                                                                                     
                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M Ě S T O    P I L N Í K O V 
 

Usnesení č. 2/2013 
 
Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání dne 20. 6. 2013 usneslo takto: 
 

Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje: 
 
1)   návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu 
2)   projednání závěrečného účtu města a zprávu auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2012 a  
     souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2012 bez výhrad                                    
3)   účetní závěrku města Pilníkov sestavenou k 31. 12. 2012                                                          
4)   inventarizační zprávu za rok 2012                                                                                                
5)   peněžní dar ve výši 5.000,- Kč Domovu pro seniory Pilníkov                                     
6)   peněžní dar ve výši 25.000,- Kč obci Rudník na odstranění škod po povodni                      
7)   rozpočtová opatření č. 2, 3, 4 – viz přílohy k zápisu                     
8)   smlouvu č. 201354 o vykonání přezkoumání hospodaření města za rok 2013 s firmou FINCO-AUDIT   
      spol. s r. o. Trutnov za cenu 27.000,- Kč bez DPH                                             
9)  dodatek č. 1 s firmou ERV Jaroměř uzavřený k mandátní smlouvě č. 45/2011 o vynětí bodu 1.1.2 a 
      bodu 4.2                                                                                         
10) smlouvu se SFDI č. 533/2013 o přesunutí  finančních prostředků   z roku 2012 na rok 2013 na akci               
      „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Pilníkově – I. etapa“ ve výši 2.400.000,- Kč 
11) smlouvu o výpůjčce s firmou EKO-KOM, a. s. o bezplatném užívání sběrných nádob              
12) mandátní smlouvu s firmou PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK, advokátní kancelář, s. r. o. Praha. 
      Předmětem smlouvy jsou právní služby administraci a organizaci zadávacího řízení na zhotovitele 
      stavby v rámci akce Pilníkov – ČOV a kanalizace za odměnu ve výši 65.000,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                              
13) smlouvu s KÚ HK o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „Město Pilníkov – digitální  
      povodňový plán“ ve výši 66.000,- Kč                                                                                                    
14) dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu při akci „Komunikace 
       pro pěší včetně odvodnění Pilníkov“- 1. etapa,  s firmou Muzeum Podkrkonoší Trutnov za cenu  
       maximálně 24.240,- Kč včetně DPH                                                                        
15) smlouvu s Euroregionem Glacensis o financování mikroprojektu „Partnerství nezná hranic 2013“, 
       reg. č.3.22/3.3.02/12.03503                                                                    
16) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2002038/1 s firmou ČEZ Distribuce a. s. Děčín,               
       zastoupenou firmou PROCEZ s. r. o. Hradec Králové                                              
 17) smlouvu o dílo – dodatek č. 1 s firmou Sindlar Group s.r.o. Hradec Králové na změnu konečného  
        termínu předání zadávací dokumentace stavby – do 30. 4. 2013 a realizační dokumentace stavby 
        do 31. 5. 2013                                                                                          
 18)  smlouvu o dílo s firmou ŠINDLAR s. r. o Hradec Králové na zpracování digitálního povodňového 
        plánu pro město Pilníkov za cenu 78.000,- Kč bez DPH na základě výběrového řízení       
  19) mandátní smlouvu s firmou SINDLAR GROUP s. r. o. Hradec Králové na výběr manažera  projektu 
        „Pilníkov – ČOV a kanalizace „ za cenu 1.950.000,- Kč bez DPH na základě výběrového řízení  
  20) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 39/2012 s firmou S.E.Q. spol. s r. o. Trutnov na zajištění  
         koordinátora BOZP na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky“  - I. etapa                              
   21) směnu pozemků mezi Městem Pilníkov a Lesy ČR,Hradec Králové dle seznamu – viz příloha 
   22) zrušení části usnesení zastupitelstva města č. 1/2013 ze dne 28. 2. 2013 ve věci prodeje bytové 
         jednotky 181/1 o výměře 70.47 m2 a spoluvlastnického podílu 27,42 % v budově čp 181 v ulici             
         Novoměstská na st. p. č. 240 v k. ú. Pilníkov I za cenu 211.873,- Kč 
   23) zrušení části usnesení  zastupitelstva města č. 1/2013 ze dne 28. 2. 2013 ve věci prodeje bytové 
         jednotky 181/3 o výměře 99,09 m2 a spoluvlastnického podílu 38,56 % v budově čp. 181 v ulici 
         Novoměstská na st. p. č. 240 v k. ú. Pilníkov I za cenu 338.544,- Kč 
 



  
   24) zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek 181/1 a 181/3                                            
   25) zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 721/1 o výměře 1.373 m2                                          
   26) opravu tiskové chyby z usnesení veřejného zasedání č. 4/2012 ze dne 12. 12. 2012 a to ve slově                                                                                                                             
         Šindlar Group s. r. o. – správně má být Sindlar Group s. r. o.                                                                                                                                              
   27) změnu stanov Společenství obcí Podkrkonoší                                                                                                                                                      
                   souhlasí: 8 členů                                                                                   
                                                                                                                                                                                                
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
-  závěrečný účet SoP za rok 2012 a zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
   SoP za rok 2012                                                                                                                                          
 
 
                                                                  
                                                                                      
                                                            
……………………………………..                         …………………………………………….. 
            starosta města                                                              místostarosta města 
 
 
 
Zapsala: L. Bernkrautová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Martina Prokopcová              ……………………………… 
 
                                  Mgr. Veronika Sokolovičová  …………………………….. 
 
 
V Pilníkově  24. 6. 2013 


