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USNESENÍ č. 2/2012 

 
Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání dne 25.6.2012 usneslo takto: 
Zastupitelstvo měst Pilníkov schvaluje: 

 
1) návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu 

 
2) projednání závěrečného účtu města a zprávu auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2011 a 
souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2011 bez výhrad    
 
3) projednání závěrečného účtu SOP za rok 2011 a zprávu auditora o přezkoumání hospodaření SOP za 

rok 2011    
 
4) smlouvu č. 201239 na přezkoumání hospodaření města za rok 2012 s firmou FINCO-audit spol. s r.o. 

Trutnov za cenu 27 000,- Kč bez DPH    
 
5) smlouvu o dílo č. 12004 s firmou J.Pišta a spol., spol. s r.o., Dukelská 414,   Dvůr Králové n. L. na 

základě výběrového řízení jako zhotovitele akce ,,Stavební   úpravy č.p. 35 školní kuchyně a jídelna 
Pilníkov" za cenu 5 463 157,44 Kč bez DPH      
 
6) dodatek č. 3 smlouvy o dílo s firmou Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec Králové. Předmětem tohoto 

dodatku je změna termínu konečného plnění díla -   nejpozději do 30. 8. 2012    
 
7) smlouvu o dílo č. 04/12 s firmou TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov. 

Předmětem díla je vypracování územně plánovací   dokumentace - ,,Územní plán Pilníkov" za cenu 
290 000,-Kč bez DPH na základě výběrového řízení    
 
8) smlouvu o dílo s firmou KOBLA, spol. s r.o. se sídlem Ke Koble 1100, Pečky.  Předmětem smlouvy je 
zhotovení nových chodníků, přeložky veřejného osvětlení a odvodnění vozovky I/16 za cenu 4.954.833,- Kč 
bez DPH na základě výběrového řízení    
 
9) smlouvu o dílo č. 03/2012 s firmou Josef Mačát, Žižkova 195, Trutnov. Předmětem smlouvy je zhotovení 
,,Dřevostavba - Vyhlídka u vysílače" za cenu   158.818,- Kč bez DPH za základě poptávky      
 
10) dodatek smlouvy č. 1 mandátní smlouvy č. 15/2011 s firmou Miloš Haase, člen sdružení SVS, Nádražní 
130, Malé Svatoňovice. Předmětem tohoto dodatku je změna fakturační adresy. 
 
11) dodatek smlouvy o dílo č.1ke smlouvě č. 12004 s firmou J.Pišta a spol.,   spol. s r.o. Dukelská 414, 

Dvůr Králové n.L., předmětem smlouvy je vstup na stavbu s předstihem jednoho týdne - od 23. 4. 2012, 
akce školní kuchyně a jídelna Pilníkov 
 
12) dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 12004 s firmou J. Pišta a spol., společnost s r.o., Dukelská 414, Dvůr 
Králové n. L. Předmětem tohoto dodatku je změna fakturační adresy. 
 
13) smlouvu o dílo č. 23/2012 s firmou DPstyle s.r.o., Mladobucká 105, Trutnov. Předmětem smlouvy je 
demolice přístavby u objektu č.p. 86 za cenu 102.134,- Kč bez DPH na základě poptávky 
 
14)  podání žádosti o bezúplatný převod pozemků na Úřad pro zastupování státu   ve  věcech majetkových 

pozemek v k.ú. Pilníkov I p.č. 1291/4 o výměře 25 m2 a p.č. 1291/5 o výměře 47 m2, druh pozemku - vodní 
plocha koryto upravené. Převod pozemků ve veřejném zájmu s omezujícími podmínkami na 10 let. Využití 
pozemků p.č.1291/4 - součást pěší komunikace a p.č. 1291/5 -  součást upravené parkovací plochy u 
domu č.p. 145 pozemek v k.ú. Pilníkov I p.č. 1296/2 o výměře 279m2, druh pozemku vodní plocha  Využití- 
záměr uložení inženýrských sítí a zřízení sjezdu na přilehlou p.č. 327, určenou pro novou výstavbu RD 
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15) peněžní dar ve výši 5.000,- Kč Domovu pro seniory Pilníkov    

 
16) příspěvek ve výši 10.000,- Kč Jezdeckému klubu ,,Pastviny" Pilníkov, o.s., zastoupeným pí. Vladislavou 
Ciprovou, na činnost s mládeží 
   
17) mimořádný příspěvek města ve výši 17.000,- Kč  na projekt SOP ,,Sejdeme se  pod horami " v případě, 
že dotace KHK bude přiznána 
   
18) povolení pro Základní školu a Mateřskou školu Pilníkov o čerpání rezervního fondu na pořízení skladu 
na sportovní nářadí ve výši 74.200,- Kč. Vzhledem k tomu, že faktury byly původně uhrazeny z rozpočtu 
města, zřizovatel nařizuje příspěvkové organizaci převést tuto částku na účet zřizovatele obratem 
  
Zastupitelstvo města Pilníkov bere na vědomí: 

      - kontrolu hospodaření finančního výboru v ZŠ a MŠ Pilníkov 
      - financování školní kuchyně a jídelny formou příspěvků ZŠ a MŠ Pilníkov ve výši hodnoty faktur, které 
na tuto akci budou fakturovány 
  
Hlasování: souhlasí 8 členů 
  
   
 
 
-----------------------------------------                                    
starosta města                                                             
 
 
 
 
----------------------------------------- 
místostarosta města 
  
Ověřovatelé zápisu:   Ing. Karel Skutil 
                                  Mgr. Veronika Sokolovičová 
  
  Zapsala: Bernkrautová Lenka 
  V Pilníkově 28. 6. 2012 

 


