
                             Z Á P I S 
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov  konaného dne  20. 9.  2012 v zasedací místnosti 

Městského úřadu Pilníkov 

 

Přítomni:  Bartůněk  František,  Haken Jiří, Hubáček František,  Slavík Miroslav, Prokopcová Martina,  

                 Ing. Skutil Karel,  Hubálek Libor, Mgr. Veronika Sokolovičová 

Nepřítomni:  Klapka Miroslav             

Zapisovatelka: Lenka Bernkrautová                                      

 

 Program:  1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu                        

               2. Rozpočtová opatření č. 3, 4, 5, 6                                           

                 3.  Smlouvy s firmami                                          

                    4.  Nemovitosti                                          

                 5.  Dotace, příspěvky                                                                                   

                 6.  Obecně závazná vyhláška                          

                 7.  Česká pošta                 

                 8.  Městská památková zóna                

                 9.  Euroregion Glacensis   

                10.  Různé   

                11. Náměty, připomínky 

                12. Usnesení 

                                                                                                                                                                                                                             

Program odsouhlasen všemi přítomnými  členy zastupitelstva  

 

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

    Volba ověřovatelů zápisu –  Ing. Skutil Karel,Mgr. Veronika Sokolovičová - souhlasí 7 členů,  

                                                                                                                   zdržel se hlasování – 1 člen    

                                                                               

2. Rozpočtová opatření č. 3, 4, 5, 6  přečetl p. Bartůněk – viz přílohy k zápisu    
                                          souhlasí: 8 členů                                      
            

3. Smlouvy s firmami:                                                                        
     - smlouva s firmou A-SANGEO a. s., Pečky o zajištění aktualizace a změn projektové dokumentace 
        1. a 2. etapy akce „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Pilníkově“ za cenu 106.500,- Kč bez DPH 
                                           souhlasí: 8 členů                                           
     - smlouvu s firmou A-SANGEO a. s., Pečky o zpracování a administraci projektu s názvem 
        „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Pilníkově – 2. etapa“ za cenu 145.000,- Kč bez DPH 

                                          souhlasí:  8 členů  
                                                                                                                                                                            

- mandátní      smlouva  č. 4/2012 s p. Milošem Haasem, členem  SVS Malé Svatoňovice, na zajištění 
       inženýrské činnosti a technického dozoru akce „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Pilníkově - 
       1. etapa“ za cenu 62.000,- Kč bez DPH                                           
                                     souhlasí: 8 členů  
                                            

 



- smlouva č. 533/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2012 na chodníky 
   - částka 2.400.000,- Kč.            

                                     souhlasí: 8 členů 
 
     - smlouva o bezúplatném převodu p. č. 5/1 v k. ú. Pilníkov s  Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
       majetkových                                                                                                                                                                                                                                    
                                      souhlasí: 8 členů  
                                                  

  4. Nemovitosti:                                                                                       
     - prodej pozemku p. č. 905/2 v k. ú. Pilníkov III o výměře 293 m2 panu Lubošovi Paděrovi za cenu 
        14.650,- Kč        . 
                                      souhlasí: 8 členů                                                      
     - žádost ZŠ a MŠ Pilníkov o převedení bývalé školní jídelny, čp. 42 ze správy školy do správy města 
        od 1. 10. 2012                                   
                                   souhlasí: 8 členů 
                                                                                                      

  5.  Dotace, příspěvky: 
       - příjem dotace od SFDI ve výši 2.400.000,- Kč na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky  
         v Pilníkově“                                                                                               
                                  souhlasí: 8 členů                                               
       - příjem dotace od Ministerstva kultury ve výši 28.000,- Kč na MPZ Pilníkov 
                                  souhlasí:  8 členů                                                       
       - mimořádný neinvestiční příspěvek pro Společenství obcí Podkrkonoší ve výši 4.830,- Kč 
                                  souhlasí: 8 členů,                                       
                                                                                                               

  6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 na spalování suchých rostlinných materiálů  
       – přečetl p. Hubálek 
                                  souhlasí: 8 členů                                    
 

  7. Česká pošta – s problémem rušení pošt seznámil přítomné starosta. Stanovisko Města Pilníkov je             
      zachovat poštu v Pilníkově, nesouhlasí se zrušením.                             

 Připomínka místostarosty p. Hubáčka, že před 3 lety proběhla již 1. etapa návrhu rušení pošt. 
                             souhlas se zachováním pošty: 8 členů 

                                                                                                             

  8. Městská památková zóna – seznámil přítomné místostarosta p. Hubáček 
      - Město Pilníkov zrušilo dotaci pro církev na kostel ve výši 372.000,- + 40.000,- podíl města, 
        protože církev obdržela jinou dotaci z Ministerstva kultury a může přijmout jen jednu dotaci. 
        Město Pilníkov připraví pro občany informaci o tom, jak by mohli žádat o dotaci na MPZ. 
                                                                                                        

  9. Euroregion Glacensis – zprávu podal p. Hubáček 
       - v letošním roce - akce „Plaveme přes hranice“ ve spolupráci se školou 
                                   - Vyhlídka a její otevření                                                        
       - pro příští rok musí být do 30. 10. 2012 připraven návrh na žádost o finanční prostředky 
          na akci s názvem „Lidové zvyky, tradice a řemesla v Pilníkově, Marciszově a  Vítězné 
                                   souhlasí: 8 členů                                                                
                                                                                                 .  

 10. Různé:                                                                                            
       - starosta seznámil přítomné se stanoviskem města k výzkumu a těžbě břidlicových plynů, které 
          bylo odesláno na Ministerstvo životního prostředí 
    
       - Mgr. Sokolovičová seznámila přítomné s připravovanými akcemi: lampiónový průvod na konci 
          října,  setkání seniorů, Mikuláš v prosinci                                                                                   
                                                                                                                



 11. Náměty, připomínky:                                                           
       - dotaz p. Homolky, zda se řeší v obci spalování plastů 
       - dotaz p. Prokopce, zda bylo v projektu na stavbu kanalizace a ČOV přihlédnuto k jeho připomínce, 
          že kanalizace v Pilníkově může být jen gravitační 
       - dotaz p. Prokopce na převod pozemku pro ČOV                                                 
       - připomínka p. Prokopce ke špatnému stavu stávajícího chodníku, někde by potřeboval opravit 
       - připomínka p. Prokopce, že by se lidé v obci měli starat o svůj majetek, například řádné sekat  
         trávu  na svých pozemcích  - starosta souhlasil s tím, že kdyby se každý řádně staral o svůj majetek 
         tak by obec vypadala lépe                                                                            
       - dotaz p. Homolky, zda se ještě může konzultovat s konkurenční firmou projektová dokumentace 
          na stavbu kanalizace a ČOV – odpověď pana místostarosty Hubáčka, že projekt pro územní řízení 
          dělala firma PROVOD a nyní projekt ke stavebnímu řízení zpracovává firma Šindlar, konzultaci 
          provedl Ing. Jaroslav Jakoubek, Agroprojekce Litomyšl a po drobných úpravách všichni s 
          provedením kanalizace gravitační a tlakové souhlasí tak, jak je pro stavební povolení navržena 
       - dotaz p. Homolky, zda by se u sportoviště v parčíku mohly vysázet další dřeviny 
       - dotaz p. Homolky, zda se něco bude dělat s cestou na vyhlídku – starosta odpověděl, že povrch 
          cesty už zůstane v současné podobě a pouze se bude řešit svodnice 
       - dotaz p. Homolky, zda se nebude dělat u sportoviště  parkoviště – odpověď, že se to zatím           
          neplánuje                                                                        
                                                                                                                                
                                                                                                     
                                                                                                                 
                                                                                                       

                                                                                                               
                                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                               
                                                                                                        
                                                                                                              
                                                              
                                                                                               
                                                            
                                                                                                           
                                                                                                       

                                                                                                     
                                                                                          

                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                        
                                                                                                              
                                                                       
                                                                                                  
              
                                                                                                                  
                                                                                                      
                                                                                                                  
                                                                                                      
                                                                                                               
                                                                                                          
                                                                                                  
                                                                                
                                                                                                                     

 



M Ě S T O    P I L N Í K O V 
 

Usnesení č. 3/2012 
 
Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání dne 20. 9. 2012 usneslo takto: 
 

Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje: 
 
- návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu 
- rozpočtové opatření č. 3,4,5,6 – viz příloha k zápisu                                                                      
- smlouvu o zajištění aktualizace a změn projektové dokumentace 1. a 2. etapy akce „Bezpečné a 
   bezbariérové chodníky v Pilníkově“ s firmou A-SANGEO a. s. Pečky za celkovou cenu 106.500,- Kč 
   bez DPH 
- smlouvu o zpracování a administraci projektu s názvem „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Pilníkově 
   - II. etapa“ s firmou A-SANGEO a. s. Pečky za cenu 145.000,- Kč bez DPH 
- mandátní smlouvu č. 04/2012 s p. Milošem Haasem, členem SVS Malé Svatoňovice, na zajištění 
   Inženýrské činnosti a technického dozoru akce „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Pilníkově –  
   1. etapa za cenu 62.000,- Kč bez DPH na základě poptávkového řízení 
- smlouvu č. 533/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2012 ve výši                                                                                                                                                                                
    2.400.000,- Kč na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Pilníkově“ 
- smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti – pozemkové parcely č. 5/1 v k. ú. Pilníkov I  a 
   s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
   - ostatní komunikace, účetní hodnota pozemku 6.664,- Kč 
- prodej pozemku č. 905/2 v k. ú. Pilníkov III o výměře 293 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu Lubošovi 
   Paděrovi, Trutnovská 312, Pilníkov. Celková cena 14.650,- Kč 
- převedení budovy školní jídelny čp. 42 v ulici Farní ze správy ZŠ a MŠ Pilníkov do správy města  
   Pilníkova od 1. 10.2012 
- příjem dotace ve výši 2.400.000,- Kč ze SFDI na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Pilníkově“ 
- příjem dotace ve výši 28.000,- Kč z Ministerstva kultury pro MPZ Pilníkov na opravu oken domu  
   čp. 32  -  manželé Eva a Jiří Novotný 
- mimořádný neinvestiční příspěvek pro Společenství obcí Podkrkonoší ve výši 4.830,- Kč 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných 
   materiálů ve městě 
- na základě přednesených informací o záměru zrušení pracoviště České pošty v Pilníkově nesouhlas 
   s tímto záměrem a požaduje zachování provozu tohoto pracoviště 
- žádost o dotaci na akci v rámci Euroregionu Glacensis pro rok 2013 pod názvem „Lidové zvyky, 
   tradice a řemesla Pilníkova,  Marciszova a Vítězné“  v létě 2013 
- nepřijetí dotace ve výši 372.000,- Kč z Ministerstva kultury ČR na opravu kostela a zrušení  
   povinného podílu Města Pilníkov k dotaci ve výši 40.000,- Kč 
                                                                                                                 
                                                                                    
                                                                                                           
                                                                                                         
                                                                                     
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                       
                                                                                                  
                                                                                                                                                         
                                                                                        
                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Zastupitelstvo  města Pilníkov bere na vědomí:                                                                                                                                                
                                                                                                                
- nesouhlasné vyjádření k oznámení o pokračování řízení o stanovení průzkumného území Trutnovsko                                                                                                                                                                                                      
- námitku k oznámení o pokračování řízení o stanovení průzkumného území Trutnovsko pro vyhledávací                                        
   průzkum ropy a hořlavého zemního plynu                                                                                                                  
  

 
                                                            
 
Hlasování: souhlasí 8 členů 
 
 
 
 
                             
……………………………………..                         …………………………………………….. 
            starosta města                                                              místostarosta města 
 
 
 
 
Zapsala: L. Bernkrautová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Ing. Karel Skutil   ………………………… 
 
                                  Mgr. Veronika Sokolovičová  …………………………….. 
 
 
 
V Pilníkově 21. 9. 2012 


