
MĚsTo pILxít<ov

ápls 4í2aL9

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 26.9.2019 od ].9:00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu pilníkov

ZasedáníZastupitelstva města Pilníkov bylo zahájeno v 19: j.1 hodin starostou města panem Josefem

Červeným (dále jen ,,předsedající"), který přivítal všechny přítomné spoluobčany.

Přítomni: Josef Červený, Petr Jirásko, Mgr. Markéta Gábrišová, Petr Pěchoč, Hana Blažková, Miroslav
Klapka, lng. Pavel Fajfr, Libor Luňák

Omluveni : Dušan Hanuš

8 členů - zastupitelstvo bylo usnášení schopné

1} Určení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele: Předsedající navrhl na určení ověřovatelů zápisu Mgr
Markétu Gábrišovou a Libora Luňáka a určení zapisovatele paní Miluši Čubičovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov určuie ověřovatele zápisu Mgr. Markétu Gábrišovou a §bora
Luňáka a zapisovatelku Miluši Čubičovou.
Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek,
Výsledek hlasování: Pro...8....členů, proti...0... členů, zdržel se hlasování.... 0 člen

Usnesení č. 1bylo přijato

2l Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a před hlasováním dal možnost vyjádřit se

přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny návrhy na doplnění,
Program:

- Smloulry s firmami: Mizera-stavby, a.s, provedení vodovodu v ulici Okružní z fondu financování a
obnovy vodohospodářského majetku l. a ll, etapa, BAK & PDV Stavby - dodatek č. 2 Smlouvy o dílo,
Agentura Nordproduction - smlouva o výkonu umělecké činnosti, REC. lng.spol,s r.o. - smlouva o
nájmu movité věci, Stavební společnost s.r.o, Hostinné - smlouva o dílo oprava opěrné zdi, ČEZ
Distribuce, a.s. - smlouva o smlouvě budoucí o zřízenívěcného břemene ( transforrnátor u

sportoviště, nová MŠ), ČEZ Distribuce, a.s. - smlouva o uzavření budoucí smlouvy odběrného místa
č.p. 58, Martin Novotný * smlouva o dílo na zabezpečení zábavných atrakcí, Pavel Dostál - darovací
smlouva, Petr Kolín - darovacísmlouva, Město Pilníkov, KATA, a.s., Dalibor Žižka - kupnísmlouva na
pozemky, GasNet, s.r.o. zastoupena Grid Servises, s.r.o. - provedení přeložky plynárenského zařízení,
Město Pilníkov : obec Vlčice - smlouva o uhrazení nákladů v závislosti na výši poskytnuté dotaci,
Královéhradecký kraj - přijetí dotace na dopravníautomobil, Profesionálové, a.s, dodatek k příkazní
smlouvě podání žádosti o dotaci oprava krovu nad obecnírn sálem a přístavba požární zbrojnice.

- Prodej pozemku p.č.372 - 58m2 a p.č.226/2 - L63m2 v k.ú. Pilníkov l.
- Vydání Změny č.2 Úzernního plánu Pilníkov
- Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatřen í č"8/Za19 a 9/žoL9



- Odpis pohledávky

- Žádost o vyhrazené parkovací rnísto u bytového donru č.p. 145
- Zámér prodeje pozemku p.č.1,731" v k.ú. Pilníkov l, o výměře 11m2

- Záměr prodeje požárního vozidla Mitsubishi L300

lnformace; - kanalizace a ČOV, kulturní a sportovní akce, kompostéry a nádoby na olej, knihovna.
Návrh na u§nesení: Zastupitelstvo města Filníkov schvaluje program zasedání dle bodu 2

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení, Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro,.B...členů, proti,..0,...,, členů, zdržel se hlasování .,,.0,..,členů Usnesení č. 2 bylo přijato

3} Smlouva o dílo se společností MIZERA- STAVBY a.s. lČO: 28762070 na výstavbu l. etapy vodovodu v ulici okružní
z fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku za cenu 394,800,-Kč.
Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu o dílo se společností MIZERA- sTAVBy a.s. lČo:
Z8762CI7a na rnýstavbu |. etapy vodovodu v ulici Okružní z fondu financování a obnovy vodohospodářského
majetku za cenu 394.800,-Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení. Bez připomínek,
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti.,.0...,. členů, zdrželse hlasování....0.,.,členů Usneseníč.3 bylo přijato

4) Smlouva o dílo se společnostíMIZERA- STAVBY a.s. lČO: 28762070 na výstavbu ll, etapyvodovodu vulici okružní
z fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku za cenu 269.663,60 Kč.
Návrh usnesenÍ: ZastupiteIstvo města Pilníkov schvaluje SmIouvu o dílo se společností MIZERA_ sTAVBy a.s. lČo:
28762070 na v,ýstavbu ll. etapy vodovodu v ulici Okružní z fondu financování a obnovy vodohospodářského
majetku Za cenu 269.663,60 KČ a pověřuje starostu k jeiímu podpisu.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro,..8,.,členů, proti,,.0,,.,. členů, zdrželse hlasování....0,...členů Usneseníč.4 bylo přijato

5} Dodatek Č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 12,9.201"8 se společností BAK&PDV Stavby, se sídlem Žitenická 877/1praha 9 -
Prosek, spoČÍvající v provedení víceprací dle změnového listu č,2 na změnu ceny díla bez DPH + 34,994,69Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2018 se
spoleČností BAK&PDV Stavby, se sídlem Žitenická 87LlL Praha 9 - Prosek, spočívající v provedení víceprací d!e
změnového listu Č. 2 na změnu ceny díla bez DPH + 34.994,69Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení, Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro...8.,.členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování....0....členů Usneseníč.5 bylo přijato

6} 5mlouva o výkonu umělecké činnosti s Agenturou Nordproduction lČO: 66637643 na zajištění kulturního
vystoupení komedie ,,Ani za milion" za cenu 4t.3.4O,-Kč vč. DPH
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouva o výkonu umělecké činnosti s Agenturou
Nordproduction lČO: 66637643 na zajištění kulturního vystoupení komedie ,,Ani za milion" za cenu 41.140,-Kč vč.
DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek,
Výsledek hlasování: Pro...8,,.členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování....0..,.členů Usnesení č.6 bylo přijato

7) Smlouva o nájmu movité věci se společností REC,ing,spol,s r,o, lČO:47453761" na pronájem dmychadla pro Čov u
čp.22 Pilníkov za cenu 1".000,-Kč + DPH / měsíc.
Návrh usnesení: Zastupite|stvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu o nájmu movité věci se společností
REC.ing.spol.s r.o. lČO: +tas3t61 na pronáiem dmychadla pro Čov u čp.22 pilníkov za cenu 1.oo0,-Kč + DpH /
měsíc a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro.,.8...členů, proti,..0...., členů, zdržel se hlasování....0....členů Usneseníč.7 bylo přijato



8} Smlouva o dílo č, 3/2OI9 se Stavební Společnost s.r,o. Hostinné, se sídlem Chotěvice 360, 543 76, lČo,: 13585240
na ,,Opravu opěrné zdi ve městě Pilníkov" za cenu 1033.L72,-Kč bez DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo mésta Pilníkov schvaluje Smlouva o dílo č. 3l2OL9 se Stavební Společnost s.r.o.
Hostinné, se sídlem Chotěvice 360,543 Z6, tČO.: 13585240 na,,Opravu opěrné zdive městě Pitníkov" za cenu
t O33.L72,-Kč bez DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek,
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti...0,..,. členů, zdrželse hlasování....0....členů Usneseníč.8 bylo přijato

9)Smlouva o budoucísmlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístěnístavby, číslo: lE-12-20O8346/I, akce
,,Pilníkov, obnova DTS TU_0679" s ČEZ Distribuce, a.s, na Věcné břemeno a zkrácení venkovního vedení VN, stavba
nové příhradové trafostanice za původní příhradovou trafostanici včetně požárního a ochranného pásma a uzemnění
ekvipotenciálními kruhy, zemní kabelové vedení NN a venkovnívedení NN a demontáž venkovního vedeníVN,
příhradové trafostanice a venkovního a kabelového vedení NN, za jednorázovou cenu ve výši 6"300,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zíízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby, číslo: !E-12-ZaO8346l1, akce ,,Pilníkov, obnova DTS TU_O579" s ČEZ Distribuce, a.s. na
Věcné břemeno a zkrácenívenkovního vedeníVN, stavba nové příhradové trafostanice za původní příhradovou
trafostanici včetně požárního a ochranného pásma a uzemnění ekvipotenciálními kruhy, zemní kabelové vedení
NN a venkovní vedení NN a demontáž venkovního vedení VN, příhradové trafostanice a venkovního a kabelového
vedení NN, za jednorázovou cenu ve výši 6.300,-Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek,
Výsledek hlasování; Pro...8...členů, proti..,0..... členů, zdržel se hlasování,,..0....členů Usnesení č. 9 bylo přijato

10} Smlouva o smlouvě budoucí o zYízení věcného břemene a dohoda o umístěnístavby, č,IZ-I2-2OOI231/SOBS VB/1
Pilníkov, přeložka VN 35kV pro Město s ČEZ Oistribuce, a.s, na Věcné břemeno s předpokládaným rozsahem 150,5bm
+ 2x sloup (akce nová tVŠ) za cenu 1,000,-Kč.
Návrh usnesení.,Zastupitelstvo nrěsta Pilníkov schvaluje Srnlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby, č.LZ-12-20OL231/SOBS VB/l Pilníkov, přeložka VN 35kV pro Město s Čtz oistribuce, a.s.
na Věcné břemeno s předpok!ádaným rozsahem 150,5bm + 2x sloup (akce nová ruŠ) za cenu 1.000,-Kč a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění čizměně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti,..0...., členů, zdržel se hlasování....0,...členů Usneseníč.10 bylo přijato

11)Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4kV (NN) číslo: 1"9_SOBS01_4121551600 s Črz Oistribuce, a.s. ( čp,58) za cenu 12,500,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaIuje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN} číslo:
19_508501_412155160O s ČeZ Dlstribuce, a.s. ( čp.58} za cenu 12.500,-Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti...0..... členů, zdrželse hlasování..,.0....členů Usneseníč.11 bylo přijato

12}Smlouva o dílo s Martinem Novotným tČO; +Osttg22, na zabezpečení zábavných atrakcí ve uiší 30.000,-Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Sm|ouvu o dílo s Martinem Novotným lČO: q6sttg22, na
zabezpečenízábavných atrakcívevýši 30.000,-Kč a pověřuje starostu kjejímu podpisu.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek,
Výsledek hlasování: Pro,..8...členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování.,..0....členů Usnesení č,12 bylo přijato

13)Smlouva o poskytnutísponzorského daru od fy ZEMNÍpnÁcr - Pavel Dostál lČo:728zgg23 na finančnídar ve výši
2.000,-Kč na zajištění akce Městské slavnosti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru od fy ZEMNÍ
pRÁcE - pavel Dostál lČo|72829923 na finanční dar ve v,ýši 2.000,-Kč na zajištění akce Městské slavnosti.



Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro,..8,,,členů, proti...0...,. členů, zdržel se hlasování..,.0....členů Usnesení č.13 bylo přijato

l4}Smlouva o poskytnutí sponzorského daru od fy Petr Kolín - Voda,Topení, Plyn - lČo 72876093 na finanční dar ve
výši 2.000,-Kč na zajištěníakce Městské slavnosti.
Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru od fy Petr Kolín
- Voda,TopenÍ, Plyn - lČO: 7287609g na finanční dar ve v,ýši 2.o00,-Kč na zajištění akce Městské slavnosti.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti..,0...,, členů, zdržel se hlasování.,..0....členů Usnesení č.14 bylo přijato

l5}Kupnísmlouva mezi Městern Pilníkov tČo: oozzatg0, fy KATA, a,s. lČo: 49286773 a Daliborem Žižkou, bytem
Letná 397, Pilníkov,
Starosta Žádá o vložení této věty do usnesení, a to pro účely řádného odůvodnění právního jednání dle § 39 odst. 2
zákona o obcích: Uzavření kupní smlouvy a stanovení převodních cen nemovitostí z majetku města za ceny nižší než
v místě a Čase obvyklé je z důvodu nejasnosti ohledně přesného průběhu hranic dotčených pozemků a z důvodu
potřeby města Pilníkov na nabytých pozemcích provést výstavbu ČOV, což je základním požadavkem předmětu
podpory ze SFŽP.
Touto smlouvou se převádí:

Město Pilníkov do vlastnictvíspolečnosti KATA, a.s,:
- pozemek p, č,213/3 o výměře 44a m2 - ostatníplocha, jiná plocha,
- pozemek p, Č.20515 o výměře 3709 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, vzniklý dle geometrického plánu zak.

Č.319-224/20].9,vše v kat. území Pilníkov ll, obci Pilníkov a to se všemi právy a povinnostmi, součástmi a
příslušenstvím;
KATA, a.s. do vlastnictví Města Pilníkov:

- pozemek p. č. 35 o výměře 54 m2 - trvalý travní porost,
- pozemek ve zjednodušené evidenci GP č. 36 o výměře 3192 m2,
- pozemek ve zjednodušené evidenci GP č, 39 o výměře 620 m2,
- pozemekvezjednoduŠenéevidenciGPč.40ovýměře22Om2,vševkat.územíPilníkovl1,obci Pilníkova

to se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím;
pan Dalibor Žižta do vlastnictví Města pilníkov:

- Pozemek p. Č. 2108 o výměře 45 m2 - ostatníplocha, ostatníkomunikace, vše v kat. území Pilníkov ll, obci
Pilníkov a to se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím.

Kupní cena byla stanovena:
1) za převáděné nemovité věci od společnosti KATA, a.s. do vlastnictví Města Pilníkov, tedy pozemku p. č. 35,
pozemku ve zjednodušené evidenci GP č, 36, pozemku ve zjednodušené evidenci GP č, 39 a pozemku ve
zjednoduŠené evidenci GP č. 40 v kat. území Pilníkov ll, obci Pilníkov, v celkové výši 110.322,_ Kč
2} za převáděné nemovité věci od Města Pilníkov do vlastnictví společnosti KATA, a.s., tedy pozemek p. č.218/3 a
pozemku p, Č. 205/5 v kat. území Pilníkov ll, obci Pilníkov, v celkové výši 112.023,- Kč
3) za převáděné nemovité věci od pana Dalibora Žizky do vlastnictví Města Pitníkov, tedy pozemku p. č. 21,08 v kat.
území Pilníkov ll, obci Pilníkov, v celkové výši 1.701,- Kč

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Pilníkov lČo: 00278190,
KATA, a.s. lČO: 49286773 a Daliborem Žižkou, bytem Letná 397, Pilníkov, dle bodu 15 a pověřuje starostu
k jejímu podpisu. Uzavření kupní smlouvy a stanovení převodních cen nemovitostí z majetku města za ceny nižší
neŽ v místě a Čase obvyklé je z důvodu nejasnosti ohledně přesného průběhu hranic dotčených pozemků a z
dŮvodu potřeby města Pilníkov na nabytých pozemcích provést v,ýstavbu ČOV, což je základním požadavkem
předmětu podpory ze SFŽP.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
lng. Pavel Fajfr namítal, že smlouva je nevýhodná
Pan Miroslav Klapka vytkl panu Voborníkovi nelogické stanovení ceny v kupní smlouvě, kdy během jednoho roku
byla stanovena jedna cena (vyšší) při koupi pozemku od Státního pozemkového úřadu a nyní druhá cena (nižší) při
směně pozemku, přičemž tyto ceny se velice lišía směna je tudíž velice nevýhodná.
Pan Bohuslav Mrštík poznamenal, že se hranice pozemků měla vědět již před stavbou kanalizace.

a)

b)

c}



Pan Zbyněk Koláčný se dotazoval o kolik metrů je u hranice pozemků rozpor? Odpověď : +/- 6 m.
Pan Jiří Geisler přispěl názorem, že je nutné si uvědomit riziko, pokud nebude jasně dohodnuta hranice pozemku, na
kterém se staví čistírna odpadních vod.

lng. Tomáš Voborník potvrdil názor pana Geislera, že je nutnost mít jistotu vlastnictví pozemků pro ČOv.
Výsledek hlasování: Pro...6...členů, proti,.,2...., členi, zdrželse hlasování,,,.0....členů Usneseníč. 15 bylo přijato

16} Kupní smlouva č.19/50s AGRICO, s.r,o. lČO: 49286838 na nákup 1ks traktorového nosiče kontejnerů WTC portýr
5 a 3ks hákových kontejnerů KOVOK za celkovou cenu 436.000,-Kč bez DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Kupní smlouvu č.19l50 s AGRlCO, s.r.o. lČo: 49286838 na
nákup lks traktorového nosiče kontejnerů WTC Portýr 5 a 3ks hákov,ých kontejnerů KOVOK za celkovou cenu
436.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro.,.8...členů, proti.,.0..... členů, zdržel se hlasování....0,,,.členů Usnesení č.16 bylo přijato

17) Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, číslo smlouvy
4OaO225529 se společností GasNet, s.r.o. lČO: 27295567, akce - stavba, Dešťová kanalizace ul, Hradčín za
předpokládané náklady na provedení pře|ožky plynárenského zařízeníve výši 1,19,0O0,-Kč bez DPH

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a
úhradě nákladů s ní souvisejících, číslo smlouvy 4000225529 se společností GasNet, s.r.o. lČo: 27293567, akce -
stavba, Deštbvá kanalizace ul. Hradčín za předpokládané náklady na provedení přeložky plynárenského zařízení ve
výši 119.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Dotaz pana Petra Kolína, proČ musítuto přeložku platit město Pllníkov, Odpověd': Město platípouze realizaci
přeloŽky, změna projektu je zadarmo, ale z důvodu nejasností vedení sítí pod zemíje toto úhrada městem
nejschůdnějším řešením.
Výsledek hlasování: Pro...6...členů, proti...2,..,. členi, zdržel se hlasování,..,0....členů Usneseníč.17 bylo přijato

18} Smlouva o uhrazení nákladů v závislosti na výši poskytnuté dotace v rámci Operačního programu životního
prostředí mezi Městem Pilníkov tČO: OOZZSr90 a obcí Vlčice, tČo: oozlaqt1 na pořízení kompostérů a kontejnerů.
Celkové náklady na pořízení kompostérů {kontejnerů) pro obec Vlčice činí 31,5,947,-Kč, po odečtení přiznané dotace
ve výŠi 85% se obec Vlčice zavazuje uhradit obci Pilníkov rozdíl mezi celkovými náklady ve výši 47.3g2,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu o uhrazení nákladů v závislosti na výši
poskytnuté dotace v rámci Operačního programu životního prostředí mezi Městem pilníkov lČo: oozzgr90 a obcí
VlČice, tČO: OOZlg+41 na pořízení kompostérů a kontejnerů. Cetkové náklady na pořízení kompostérů (kontejnerů)
pro obec VlČice činí 315.947,-Kč, po odečtení přiznané dotace ve výši 85% se obec Vlčice zavazuje uhradit obci
Pilníkov rozdíl mezi celkovrými náklady ve v,ýši 47.392,-Kě a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti...0..... členů, zdrželse hlasování....0....členů Usneseníč.18 bylo přijato

19} Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje lČo: 70889546, č. 19RRD11-0010 na
realizaci projektu ,,Dopravní automobil" pro účel zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany ve výši 300,000,-
Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Sm|ouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje lČO: 70889546, č. 19RRD11-0010 na reaIizaci projektu ,,Dopravní automobil" pro účel
zv,ýŠení akceschopnosti jednotky požární ochrany ve výši 300.00O,-Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti...0...,. členů, zdržel se hlasování...,0,,..členů Usnesení č.19 bylo přijato

20} Kupní smlouva s manželi Robertem Košťálem a Evou Košťálovou na převod pozemku p.č.322 o rnýměře 58m2 a
p,Č.226/7 o rnýměře 163m2 v kat,území Pilníkov l., obci Pilníkov, do jejich společného jmění manželů za kupní cenu
v celkové výši 50.609,-Kč a náklady spojené s převodem,



Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Kupní smlouvu s manželi Robertem Košťálem a Evou
Košt'álovou na převod pozemku p.č.322 o v,ýměře 58m2 a p.č.22612 o v,ýměře 163m2 v kat.území Pilníkov l., obci
Pilníkov, do jejich společného jmění manželů, za kupní cenu v celkové výši 50.609,-Kč a náklady spojené
s převodem a pověřuje starostu k iejímu podpisu.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek,
Výsledek hlasování: Pro...8,..členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování.,,.0,,,.členů Usneseníč.20 bylo přijato

21} Změny č.2 územního plánu Pilníkov

Zastupitelstvo města ověřilo, že Změny č.2 územního plánu Pilníkov nejsou v rozporu s Politikou rozvoje ČR ve znění
Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 2 nebo s výsledkem
řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo města vydává opatření obecné povahy Změny č. 2 územního plánu Trutnov dle ustanovení § 43 odst,
4} zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § L71, až I74
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí je rozhodnutí o námitce včetně
jejího odůvodnění

Zastupitelstvo města ukládá Josefu Červenému, starostovi města zajistit, ve spolupráci s pořizovatelem ÚPD,

vyhotovení Úplného znění Územního plánu Pilníkov po vydání Změny č. 1 a Změny č, 2 tak, aby bylo možné Změny č.

2 územního plánu Pilníkov a Úplné změní Územního plánu Pilníkov po této změně doručit veřejnou vyhláškou a

Změny č. 2 územního plánu Pilníkov, tak mohly dle § 55c zákona č,186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů nabýt účinnosti.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Změny č. 2 územního plánu Pilníkov dle bodu 21.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek,
Výsíedek hlasování: Pro,..8...členů, proti.,.0..... členů, zdrželse hlasování,..,0,..,členů Usneseníč.21byto přijato

22) Dodatek č. PS 1960815312 k příkazní smlouvě č. PS1960815].45 ze dne 2.4,2019 s Profesionálové, a,s,
lČ028806123 na opakované podání žádosti o dotaci na akci,,Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice č.p.151
Pilníkov" za cenu ve výši 2.500,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města pilníkov schvaluje Dodatek č. ps 19608t53t2 k příkazní smlouvě č.
PS1960815145 ze dne 2.4.2aL9 s Profesionálové, a.s. lČ028806123 na opakované podání žádosti o dotaci na akci
,,Stavební Úpravy a přístavba požární zbrojnice č.p.151 Pilníkov" za cenu ve v,ýši 2.500,-Kč a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.

Předsedající vyzval přítomné spo|uobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro,,.8...členů, proti...0...., členů, zdrželse hlasování..,.0...,členů Usneseníč.22 bylo přijato

23} Dodatek č. PS 1965415313 k příkazní smlouvě č, PS 1865415201 ze dne 5.9.2018 s Profesionálové, a.s.
lČ028806123 na opakované podání žádosti o dotaci na akci ,,Revitalizace objektu st.p. 99/1 v k.ú. Pilníkov l - oprava
krovu a střešní krytiny nad obecním sálem" za cenu ve niši 2,500,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Dodatek č. PS 1965415313 k příkazní smlouvě č. PS
1865415201 ze dne 5.9.2018 s Profesionálové, a,s. |Č028306123 na opakované podánížádosti o dotaci na akci
,,RevitaIizace objektu st.p. 99/1 v k.ú. Pilníkov l - oprava krovu a střešní krytiny nad obecním sálem" za cenu ve
výši 2.500,-Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti.,.0..,,. členů, zdržel se hlasování....0....členů Usnesení č.23 bylo přijato

24) Přijetí dotace na VPP od Úřadu práce ve výši 44.880,- Kč, na ČOV a kanalizaci a od Ministerstva životního
prostředí ve výŠi 16.075.310,76 Kč v období 7l2OI9 a 17 ,534.793,0]. Kč v období 9/2aE a od Krá lovéhradeckého



kraje ve výši 764.475,- Kč, dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na Rekonstrukci čp, 58 - 1NP ve výši
1,688.535,77 Kč,

Návrh usnesení: Zastupite|stvo města Pilníkov schvaluje přijetí dotace na VPP od Úřadu práce ve v,ýši44.880,- Kč,
na ČOV a kanalizaci a od Ministerstva životního prostředí ve výši 16.075.310,76 Kč v období 7 !2at9 a
L7.534.793,01 Kč v období 9|ZOtg a od Královéhradeckého kraje ve výši 764.475,- Kč, dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj na Rekonstrukci čp. 58 lNP ve v,ýši 1.688.535,77 Kč.
Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro...8... členů, proti...,0,,, členů,...zdrželse hlasování,..,0.....členů Usneseníč.24 byIo přijato

25.) S rozpočtovými opatřeními č. 8 a 9, přítomné seznámila Mgr. Markéta Gábrišová.
Rozpočtové opatření č.8 - Dotace z úřadu práce na VPP ve výši 44.880,-Kč
Rozpočtové opatření č. 9 - Úprava rozpočtu dle přílohy zápisu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje rozpočtová opatření č. 8 a 9 dle bodu 25.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro... 8... členů, proti,..,0,.. členů,,..zdržel se hlasování,...1,,,,.členů Usneseníě.25 bylo přijato

26|Zámér prodeje pozemku na p. č. 173Iv k.ú. Pilníkov l o velikosti ].].m2 za cenu znaleckého posudku ve
výši 229,-Kč / m'
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje záměr prodeje pozemku na p. č. 1731v k.ú. Pilníkov l o
velikosti 11m2 za cenu znaleckého posudku ve vrýši 229,-Kč / m2

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro..B.. členů, proti....0... členů,...zdrželse hlasování....0.....členů Usneseníč.26 bylo přijato

27) Odpis pohledávky Města Pilníkov tČO: OOZZS19O z titulu nedoplatku půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce
z fondu rozvoje bydleníze dne lL.4.2aol po Pavlu Filípkovi zemřelém 24.7.ZO13 ve výši 14.694,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Odpis pohledávky Města Pilníkov tČo: oozzgt90 z titulu
nedoplatku pŮjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce z fondu rozvoje bydlení ze dne LL.4.zooL po Pavlu Filípkovi
zemřelém 24.7.2at3 ve výši 14.694,-Kč.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro...8,..členů, proti...0.,,.. členů, zdržel se hlasování....0,.,,členů Usnesení č.27 bylo přijato

28} Žádost lng. Šárky Čápové a paní Hany Kozaňákové o vyhrazené parkovací místa na veřejném parkovišti u

bytového domu č.p. ].45, ul. Hradčín.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov neschvaluje pro lng. Šárku Čápovou a paní Hanu Kozaňákovou
vyhrazená parkovací místa na veřejném parkovišti u bytového domu čp.145 ul. Hradčín.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro,..8,..členů, proti..,0..... členů, zdrželse hlasování....0....členů Usneseníč.28 bylo přijato

29| Záměr prodeje požárního vozidla Mitsubishi L300 4x4 2,5TD v majetku města Pilníkov za minimální nabídkovou
cenu 20.000,-Kč, kde prodej proběhne obálkovou metodou a podléhá nejvyšší doručené nabídce.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje záměr prodeje požárního vozidla Mitsubishi L300 4x4
2,5TD v majetku města Pilníkov za minimální nabídkovou cenu 20.000,-Kč, kde prodej proběhne obálkovou
metodou a podléhá nejvyšší doručené nabídce.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení, Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro,,.8.,.členů, proti.,.0..... členů, zdržel se hlasování....0....členů Usnesení č.29 bylo přijato

lnforrnace
Pan starosta potvrdil všem přítomným výpověď stávající podnájemkyni Restaurace Slunce kvůli neuspokojivé
platební morálce a zveřejnění záměru města Pilníkov na no\ný pronájem restaurace,



kulturní pozvánka na:
čru o pÁrÉ dne 9. 10. 2019
BLEšÁK- 19.10.2019
Divadelní představení SJEZD - 8.11.2019 na sále restaurace Slunce, vstupné je dobrovolné
Divadelní představení Ani za milion 24.t.2O21,|ístky jsou stále v prodeji, cena 279,_Kč

Výluka a omezeníprovozu, Zpravodaj, Kompostéry a nádoby na tuky a olej, knihovna, ČOV

Diskuse:
p. Geisler- poděkovalstarostovi za vyřešeníkanalizace pro horní bytovky v ulici K Táboru
p. Prokopcová - poděkovala starostovi za přivezeníkompostéru domů
p. Homolka - poděkoval starostoviza vyřešeníproblému s kanalizací u svého domu (čp. 228) a poukázal na budoucí
problémy s přečerpávacístanicí při výpadcích elektrického proudu.
p. Mrštík - vyjádřil nespokojenost s nefunkčností lamp veřejného osvětlení v uIici Trutnovská
Odpověd' : problém je řešen, nyní uložení nového zemního kabelu který byl porušený a vyhazoval jističe,

starosta města červený místostarosta města - Jirásko petr

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Markéta

Zapisovatel: Miluše Čubičová

V Pilníkově 26.9.2O!9

Libor Luňák , fr^ť^- .tr-*


