
                         

 

                   

 

 

 

                             Z Á P I S 
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti 

Městského úřadu Pilníkov 

 

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

                  Hubálek Libor, Klapka Miroslav, Mgr. Sokolovičová Veronika  

                   

Nepřítomni:  Ing. Karel Skutil                                                                                       

Zapisovatelka: Lenka Bernkrautová                                      

 

 Program:  1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu                        

               2.  Smlouvy s firmami                                                              

                 3.  Příspěvky, dary, dotace                             

                    4.  Žádosti o dotaci                  

                 5.  Nemovitosti                            

                 6.  Rozpočtové opatření č. l                             

                 7.  Působnost města na území MAS            

                 8.  Stanovení počtu členů zastupitelstva 

                 9.  Stavební akce                       

                10. Náměty, připomínky       

                11. Usnesení                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Program odsouhlasen všemi přítomnými členy zastupitelstva  

 

1. Volba návrhové komise – Miroslav Slavík, Libor Hubálek, - souhl.6 členů, zdržel se hlas. 2 

členové  

      Volba ověřovatelů zápisu – Balcar Luboš, Mgr. Veronika Sokolovičová – souhl. 6 členů, zdržel se  

      hlas. 2 členové 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                            

 

2. Smlouvy s firmami:                                                                                      

    - smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce pro Pilníkov nn a knn sm. žel. stan. Vlčice 

                               souhlasí: 8 členů                                                          

    - smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce pro objekt DZ-SERVICE Pilníkov 

                               souhlasí: 8 členů 

    - dodatek smlouvy č. 1 s Euroregionem Glacensis včetně změnového listu č. 2 

                               souhlasí: 8 členů 

    - smlouva s firmou EKO-KOM, a. s. na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

                               souhlasí: 8 členů 

    - dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM 

                                souhlasí: 8 členů 

    - pověření ZŠ a MŠ Pilníkov ke sběru papíru a plastů 

                                souhlasí: 8 členů 

    - smlouva č. 533/2014 se SFDI o poskytnutí dotace na chodníky II. etapa ve výši 2.915.000,- Kč 

                                souhlasí: 8 členů 

    - smlouva s Ing. Václavem a Magdalénou Damaškovými na podání žádosti a zajištění dotace  

       na opravu mostu poškozeného povodní za částku 15.000,- Kč+3%  ze smluvně přiznaného příspěvku 

                                souhlasí: 8 členů 

    - smlouva s firmou EKO-POINT Czech s. r. o. Studenec na podání žádosti, administraci a zajištění 

       výběrového řízení na zateplení a dodavatele zdroje tepla na akci „Snížení energetické náročnosti 

       MŠ Pilníkov“ za 85.000,- Kč bez DPH s tím, že v letošním roce bude provedeno odvodnění MŠ a 

       v příštím roce se provede zateplení   - souhlasí: 8 členů 

       (- Mgr. Skořepová podotkla, že se touto problematikou zabývá již od loňského roku a upozornila 

          na velmi špatný stav oken 

       - p. Klapka řekl, že byl zpracován nezávislý posudek na zateplení a odvodnění MŠ Ing. Máslem,  

          a jeho připomínky se do projektu budou zapracovávat) 

    - dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje ČR se SZIF na akci „Oprava hygienického zázemí 

       sokolovny“ v částce 185.189,- Kč 

                                souhlasí: 8 členů 

- smlouva s VUT Brno na zpracování odborného posouzení trasy kanalizace v Pilníkově za cenu  

       115.000,- Kč bez DPH 

                               souhlasí: 7 členů, proti: 1 člen 

        - starosta sdělil, že posudek je k nahlédnutí na úřadě a ve čtvrtek 29. 5. 2014 bude na sále veřejné 

           projednávání – akce ČOV a kanalizace 

        - p. Kovács se zmínil, že Ing. Geisler neobdržel vyjádření od p. Hluštíka (zástupce VUT Brno) 

          z jednání projektantů k problematice ČOV. Starosta dal svolení Ing. Hluštíkovi k předání posudku  

          ČOV a kanalizace Ing. Geislerovi 

     - dohoda s firmou JEROME s. r. o. Pilníkov o ukončení spolupráce na zhotovení knihy „Pilníkov- 

        500 let města“   - souhlasí: 6 členů, zdržel se hlasování: 2 členové 

 

 



 

 

                                        

3. Příspěvek, dary, dotace:                                           

    - žádost Římskokatolické církve o příspěvek na opravu kostela přečetl p. Hubáček 

         - příspěvek města 25.000,- Kč – souhlasí: 8 členů 

    - žádost Hospicu Červený Kostelec o příspěvek přečetl. p. Hubáček 

         - příspěvek 7.000,- Kč – souhlasí: 8 členů 

    - příjem dotace z KÚ HK na volby do Evropského parlamentu ve výši 17.500,- Kč 

                 souhlasí: 8 členů 

 

4. Žádosti o dotace: 

    - žádost o bezúplatný převod požárního vozidla Mitsubishi L 300 od Hasičského záchranného sboru  

      KHK do majetku města – souhlasí 8 členů 

    - žádost na SFŽP na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Pilníkov“ – souhlasí 8 členů 

    - žádost o dotaci na projekt ,,Pilníkov – ČOV a kanalizace“ z KÚ KHK z programu KÚ KHK „Rozvoj  

      infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“    

                 souhlasí: 8 členů 

    - žádost o prodloužení platnosti registračního listu a termínu pro předložení dokladů na SFŽP – na  

      projekt Pilníkov – ČOV a kanalizace, souhlasí: 8 členů 

 

5. Nemovitosti:  

    - záměr prodeje hasičského auta Mitsubishi L 200 – souhlasí: 8 členů 

                                                              

6.  Rozpočtové opatření č. 1 – viz příloha k zápisu – přečetl p. Bartůněk 

                     souhlasí: 8 členů 

 

7.  Působnost města na území MAS – starosta seznámil přítomné, že jsme a budeme členem MAS                                         

                     souhlasí: 8 členů                                       

                                                                                                                                                                                                                                                           

8.  Stanovení počtu členů zastupitelstva – návrh na počet členů 9 – souhlasí: 8 členů  

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                           

9. Stavební akce plánované a uskutečněné: 

    - I. etapa výstavby chodníků – stále není kolaudace  

    - II. etapa výstavby chodníků – firma Kobla, která měla akci provádět, na sebe vyhlásila insolvenci,  

      musí se tedy udělat nový výběr dodavatele  

- oprava hygienického zázemí v sokolovně – po podepsání smlouvy na SZIF  

- odvodnění MŠ – souhlasí: 8 členů  

- ČOV a kanalizace – přípravy akce stále probíhají, provádí se výběr zhotovitele stavby – v úterý   

27. 5. 2014 proběhne otevírání obálek a ve čtvrtek 29. 5. 2014 se uskuteční na sále Slunce veřejné 

projednávání  

 

 



 

 

 

 

- p. Kovácz dotaz, zda je v posudku ušetření čerpacích stanic – některé stanice se ušetří, některé se 

přidají, vše bude projednáno na sále 27. 5. 2014                             

- byl proveden výběr na zhotovení přípojek k domům - vyhrála firma ŠINDLAR s.r.o. Hradec Králové, 

   cena zhotovení   1 578 000,- Kč bez DPH   

                  s výsledky výběrového řízení souhlasí: 7 členů, zdržel se: 1 člen 

                                                                                                           

 

                                                                                                        

10. Náměty, připomínky:                                                                                 .  

    - Mgr. Skořepová poděkovala za schválení realizace opravy MŠ, tj. odvodnění + zateplení 

    - informovala o školní inspekci, která proběhla minulý měsíc – hodnocení dopadlo velmi dobře, zpráva      

      je uveřejněna na stránkách školy v sekci dokumenty   

    - starosta informoval, že na stránkách Pilníkova jsou informace ohledně Integrované strategie území  

      pro období 2014 – 2020 MAS Království - Jestřebí hory (verze k 1. připomínkování)      

    - město bylo osloveno, zda trváme na platnosti dotace na zateplení školy 1. stupeň 

                  Souhlas s platností: 8 členů  

     -p. Homolka se zeptal na územní plán – p. starosta odpověděl, že 22. 5. 2014 přijede p. Smilnický, 

      který bude informovat o vyjádření  KÚ k návrhu územního plánu, pak bude následovat veřejné 

      projednávání, bližší informace budou podány na dalším zasedání 

    - p. Homolka se dále ptal, jestli je záruka na čp. 145, kterou stavěla firma KOBLA a zda je podána  

      reklamace na zhotovení střechy a odvětrávání budovy ČOV. Reklamace je městem uplatňována, ale  

      není v současné době s kým jednat. 

    - p. Dostál vznesl připomínku, že poslední dobou ČOV silně zapáchá.    
 
11. Usnesení: 
    - přečetl p. Slavík – souhlasí.: 8 členů                                                                                            
     
 
 
 
  
 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

M Ě S T O    P I L N Í K O V 
 

Usnesení č. 2/2014 
 
Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání dne 21. 5. 2014 usneslo takto: 
 

Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje: 
 
1)   návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu 
2)   smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti uložení kabelu č. IE-12-2003821/VB1 - 
      Pilníkov-nn a knn sm. žel. stanice Vlčice na parcele č. 582/4, 923 v k. ú. Pilníkov III s ČEZ  
      Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 
3)   smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-20052205, přípojka nn pro objekt st. p. č. 69/1,                                                            
      DZ-SERVICE Pilníkov na parc. Č. 850 v k. ú. Pilníkov III s ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín       
4)  dodatek smlouvy č. 1 ke Smlouvě o financování z Fondu mikroprojektu v Euroregionu Glacensis 
      č. CZ.3.22/3.3.02/12.03503 včetně změnového listu č. 2                                    
5)  smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420000593 s firmou 
     EKO-KOM, a. s. se sídlem v Praze                                                                                                                                  
6)  dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM,      
     a. s. se sídlem v Praze                                                                
7)  pověření pro ZŠ a MŠ Pilníkov ke sběru papíru a plastů                                           
8)  smlouvu se SFDI  č. 533/2014 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.915.000,- Kč z rozpočtu         
     SFDI na akci Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov – II. etapa           
9)  smlouvu s Ing. Václavem a Magdalénou Damaškovými, bytem Vilová 85, Zdiby na zajištění a podání 
     žádosti o dotaci na opravu mostu poškozeného živelní událostí za částku ve výši 15.000,- Kč +  
     3 % ze smluvně přiznaného příspěvku 
10) mandátní smlouvu s firmou EKO-POINT Czech, s. r. o. Studenec na podání žádosti, kompletní 
      administraci a zajištění výběrového řízení na zateplení a výběr dodavatele zdroje tepla na akci 
      „Snížení energetické náročnosti MŠ Pilníkov“ za cenu 85.000,- Kč bez DPH 
11) smlouvu č. HSK45401404 s VUT v Brně, FAST na zpracování odborného posouzení trasy kanalizace 
      v Pilníkově za cenu 115.000,- Kč bez DPH 
12) dohodu o ukončení smlouvy o dílo mezi Městem Pilníkov a firmou JEROME s. r. o. Pilníkov na 
      výrobu publikace „Pilníkov – 500 let města“, která byla schválena usnesením č. 1/2013 ze dne 
      28. 2. 2013. Obě strany potvrzují, že touto dohodou nevznikají další finanční nároky smluvních stran. 
      Touto dohodou jsou veškeré finanční závazky vyrovnány. 
13) finanční dar ve výši 7.000,- Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec, středisku Hospic Anežky 
       České 
14) finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost – arciděkanství Trutnov na 
       opravu kostela Nejsvětější Trojice v Pilníkově 
15) příjem dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 17.500,- Kč 
16) platnost zařazení žádosti Zateplení ZŠ 1. stupeň v programu Zelená úsporám 
17) žádost o poskytnutí podpory z prostředků SFŽP na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Pilníkov“ 
18) žádost o poskytnutí dotace z programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti 
      zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ 2014 pro projekt „Pilníkov – ČOV a kanalizace“ 
19) žádost o bezúplatný převod požárního vozidla značky Mitsubishi L 300 od Hasičského záchranného 
      sboru KHK 
 
 
 
 
 



 
 
20) záměr prodeje hasičského auta Mitsubishi L 200 
21) rozpočtové opatření č. 1 ve výši 107.000,- Kč 
22) správní území města Pilníkova jako součást regionu Místní akční skupiny Království-Jestřebí hory, 
      o. p. s. na období 2014-2020 
23) stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2014-2018 – 9 členů 
24) realizaci akce odvodnění MŠ čp. 86 
25) výsledky výběrového řízení na přípojky ČOVzakázky „Projekční, inženýrská a autorská činnost 
      Pilníkov – ČOV a kanalizace“ – vybraný uchazeč firma ŠINDLAR s. r. o. Hradec Králové za cenu 
      1.578.000,- Kč bez DPH 
26) dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se SZIF na akci ,,Oprava hygienického 
      zázemí sokolovny“ v částce 185 189,- Kč  
 
 
 

Zastupitelstvo města Pilníkov bere na vědomí: 
- odstoupení od smlouvy o dílo č. 84330040 s firmou KOBLA, spol. s r. o. Pečky z důvodu vyhlášení 
   insolventního řízení                                                                            
- žádost o prodloužení platnosti registračního listu a termínu pro předložení dokladů na projekt 
   „Pilníkov ČOV a kanalizace“.                                                  
                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                        
……………………………………..                         …………………………………………….. 
            starosta města                                                              místostarosta města 
              Jiří Haken                                                                   František Hubáček 
 
 
 
Zapsala: L. Bernkrautová 
 
Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Veronika Sokolovičová    ………………………… 
 
                                            Luboš Balcar                    ………………………… 
 
V Pilníkově  26. 5. 2014 


