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Z Á P I S 
  
   z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 25.6.2012 v   
zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov 

 
Přítomni:  Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,  
Prokopcová Martina, Ing. Skutil Karel, Hubálek Libor, Mgr. Veronika Sokolovičová 
Nepřítomni:  Slavík Miroslav             
Zapisovatelka: Lenka Bernkrautová                                      
   
Program: 1.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu                        

                  2.  Projednání závěrečného účtu města                              
                   3.  Projednání závěrečného účtu SOP a zpráva auditora          
                       4.  Přezkoumání hospodaření za rok 2012                   
                    5.  Smlouvy s firmami                                            
                6.  Nemovitosti                                       
                    7.  Dotace, příspěvky, dary   
                    8.  Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Pilníkov 
                    9.  Různé, náměty, připomínky     
                   10. Usnesení             
Program odsouhlasen všemi přítomnými členy zastupitelstva      
 
1. Volba návrhové komise - František Hubáček, Hubálek Libor, 

souhlasí: 6 členů,    
zdržel se hlasování: 2 členové 
Volba ověřovatelů zápisu -  Ing. Skutil Karel, Mgr. Veronika Sokolovičová - 
souhlasí 6 členů,  
zdržel se hlasování - 2 členové 
                                                                                 
2. Se závěrečným účtem města a zprávou auditora za rok 2011 seznámil přítomné starosta 

města 
souhlasí: 7 členů,  
zdržel se hlasování: 1 člen 
              
3. Se závěrečným účtem SOP a zprávou auditora za rok 2011 seznámil přítomné starosta 

města 
souhlasí: 7 členů,  
zdržel se hlasování: 1 člen        
                                                                                   
4. Přezkoumání hospodaření za rok 2012 - smlouva s firmou FINCO-audit spol. s. r. o. 

Trutnov za 27.000,- Kč bez DPH 
souhlasí: 7 členů,  
zdržel se hlasování: 1 člen 
                           
5. Smlouvy s firmami:                                                            

     - smlouva o dílo č. 12004 s firmou J. Pišta a spol., Dvůr Králové nad Labem na "Stavební 
úpravy čp. 35 školní kuchyně a jídelna Pilníkov"za cenu 5.463.157,44 Kč bez DPH 
souhlasí: 8 členů                           
     - dodatek č. 3 smlouvy o dílo s firmou Šindlar s. r. o. Hradec Králové - změna   termínu 
dokončení díla  - nejpozději do 30. 8. 2012 
souhlasí: 8 členů 
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     - smlouva o dílo č. 04/12 s firmou TENET, spol. s r. o., Trutnov na  vypracování "Územní 
plán Pilníkov" za cenu 290.000,- Kč. bez DPH                                   
souhlasí: 8 členů                          
                           
     - smlouva o dílo s firmou KOBLA, spol. s r. o., Pečky na zhotovení nových chodníků, 
přeložky VO a odvodnění vozovky za cenu 4.954.833,- Kč bez DPH. Akce se uskuteční jen 
v případě obdržení dotace na tuto akci. 
souhlasí: 8 členů                         
       - smlouva o dílo č. 03/2012 s firmou Josef Mačát, Trutnov na zhotovení "Dřevostavba – 
Vyhlídka u vysílače" za cenu 158.818,-  Kč bez DPH       
souhlasí: 8 členů 
       - dodatek č. 1 mandátní smlouvy č. 15/2011 s firmou Miloš Haase, Malé Svatoňovice na 
změnu fakturační adresy   
souhlasí: 7 členů,  
zdržel se hlasování: 1 člen 
       - dodatek smlouvy o dílo č. 1 ke smlouvě č. 12004 s firmou J. Pišta a spol.  s r. o., Dvůr 
Králové na změnu zahájení stavby s předstihem jednoho týdne na akci školní kuchyně a 
jídelna 
souhlasí: 8 členů 
      - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 12004 s firmou J. Pišta a spol. s r. o., Dvůr Králové na 
změnu fakturační adresy.                                                   
souhlasí: 7 členů,  
zdržel se hlasování: 1 člen 
      - smlouvu o dílo č. 23/2012 s firmou DPstyle s. r. o., Trutnov na demolici přístavby čp. 86 
za cenu 102.134,-  Kč bez DPH                                                     
souhlasí: 7 členů,  
zdržel se hlasování: 1 člen 
   
6. Nemovitosti:                                                                  

       - podání žádosti o bezúplatný převod pozemků na Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových na pozemek v k. ú. Pilníkov I p. č. 1291/4 o výměře 25 m2 a p. č. 1291/5 o 
výměře 47 m2 a pozemek v k. ú. Pilníkov I p. č. 1296/2 o výměře 279 m2 
      - využití - záměr uložení inženýrských sítí a zřízení sjezdu na přilehlou p. č. 327, určenou 
pro novou výstavbu RD 
souhlasí: 8 členů  
                                           
  7. Dotace, dary, příspěvky:                                                      
     - žádost o příspěvek na činnost s mládeží ve výši 10.000,- Kč od Jezdeckého klubu 
"Pastviny" Pilníkov, o. s., zastoupený Vladislavou Ciprovou 
 souhlasí: 8 členů 
     - žádost Domova pro seniory Pilníkov o poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000,- Kč na 
kulturní akce     
souhlasí: 7 členů,  
zdržel se hlasování:1 člen  
      - příspěvek ve výši 17.000,- Kč na projekt SOP "Sejdeme se pod horami"  v případě, že 
bude SOP přiznána dotace                                                           
souhlasí: 8 členů                       
      - financování školní kuchyně a jídelny bude hrazeno formou příspěvků ZŠ a MŠ  Pilníkov 
ve výši  hodnoty faktur, které na tuto akci budou fakturovány - viz dodatek smlouvy  s firmou 
J. Pišta 
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8. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Pilníkov ve výši 74.200,- Kč na pořízení skladu 

sportovního náčiní a převod této částky na účet MěÚ Pilníkov, který sklad financoval 
souhlasí: 8 členů 
                                            
 
9. Různé, náměty, připomínky:                                 
       - ředitelka Mgr. Ilona Skořepová informovala o stavbě skladu sportovního náčiní a 
zdůvodnila čerpání rezervního fondu  
       - Mgr. Sokolovičová poděkovala členům komise pro sport a kulturu za pomoc při 
uspořádání dětského dne ve spolupráci s hasiči a výlet do Čermné 
       - starosta seznámil přítomné s akcemi, které se provedly a budou provádět   
       - Mgr. Skořepová seznámila přítomné se stavbou školní jídelny a kuchyně a s problémy, 
které se na stavbě vyskytly                                                       
       - p. Bartůněk seznámil přítomné s výsledkem kontroly finančního výboru v ZŠ a MŠ 
Pilníkov. Chyby, které byly zjištěny - chybějící přílohy k fakturám, již byly odstraněny a 
přílohy dodány. 
       - Mgr. Skořepová seznámila přítomné s akcemi, které škola pořádá            
       - Mgr. Skořepová upozornila, že účetnictví pro ZŠ je velice rozsáhlé, ZŠ není schopna 
jej vést sama, zajišťuje jí to firma Novák, Trutnov                               
       - starosta připomněl, že proběhla soutěž o Podkrkonošskou sněženku, kde Pilníkov 
získal dvě první místa a jedno třetí místo ve výtvarné soutěži                      
       - Mgr. Skořepová oznámila, že ve škole vybudovali novou knihovnu            
       - p. Ernstová upozornila na to, že Česká pošta chce zrušit pobočku pošty v Pilníkově 
 


