
                                        Z Á P I S 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu 

Pilníkov 

Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav, Balcar Luboš, Slavík Miroslav, Mgr. 

Sokolovičová Veronika 

Omluveni:   Ing. Skutil Karel, Bartůněk František  

Zapisovatel: Hubáček František  

Program: 1. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

                  2. změna člena zastupitelstva a slib 

                  3. příjem dotací 

                  4. rozpočtová opatření č. 5-9 

                  5. smlouvy s firmami 

                  6. nemovitosti 

                  7. program obnovy venkova 2014 

                  8. náměty, připomínky 

                  9. usnesení                                    

Program odsouhlasen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 

1. Volba návrhové komise – Slavík Miroslav, Hubálek Libor- souhlasí 5 členů, 2 se zdrželi hlasování 

Volba ověřovatelů zápisu – Mgr. Sokolovičová Veronika, Balcar Luboš- souhlasí  5 členů, 2 se zdrželi 

2. Ke dni 30. 6. 2013 rezignovala sl. Prokopcová Martina, prvním náhradníkem z téže volební strany je p. Balcar 

Luboš. 

p. Hubáček přečetl slib člena  zastupitelstva  a p. Balcar Luboš vyslovil – slibuji a podepsal slib 

3. Příjem dotací – informace podal starosta 

příjem dotace ve výši 66 000,- Kč na digitalizaci povodňového plánu od KÚ KHK 

příjem dotace ve výši 10 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Pilníkov od KÚ KHK na realizaci projektu s názvem ,,Ve škole i 

po škole aneb smysluplně využíváme svůj čas“ 

příjem dotace ve výši 57 263,- Kč od úřadu práce na VPP 

 – souhlasilo 7 členů, 0 se zdržel 

4.  Rozpočtová opatření – informace podal starosta 

rozpočtové opatření č. 5 – vratka dotace na volby prezidenta ve výši 2 866,- Kč, souhlasí  7 členů 

rozpočtové opatření č. 6 – dotace na digitální povodňový plán ve výši 66 000,- Kč, souhlasí 7 členů 

rozpočtové opatření č. 7 – neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Pilníkov ve výši 10 000,- Kč, souhlasí  7 členů 

rozpočtové opatření č. 8 – dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 57 263,- Kč, souhlasí 7 

členů 

rozpočtové opatření č. 9 – převedení částky  500 000,- Kč ze ZŠ čp. 50 na MŠ čp. 86, souhlasí 4 členové, proti 

3 členové 

 

      



5. Smlouvy s firmami: 

smlouva s firmou Ingeniring Krkonoše a.s. Trutnov na zajištění výběru zhotovitele stavby ,,Vybudování 

komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov – II. etapa“ za 37 500,- Kč 

   Souhlasí:  7 členů 

 

              výsledky výběrových řízení:  

              výběr na zhotovitele stavby ,,Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov –    

              II. etapa „ provedla firma Ingeniring Krkonoše a.s., Trutnov – nejvýhodnější nabídka  od firmy 

              Kobla, spol. s r.o., Pečky 

               výběr TDI pro stavbu ,,Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov – II.etapa 

              nejvýhodnější nabídka od  firmy Ingeniring Krkonoše a.s., Trutnov, vítězná firma písemně   od- 

              stoupila dne 19.září 2013 

              na druhém místě v pořadí skončila nabídka od Miloše Haase, Nádražní 130, Malé Svatoňovi- 

              ce, tento uchazeč je po odstoupení  firmy Ingeniring Krkonoše pověřen vykonáním TDI pro           

              výše uvedenou stavbu                                                                          

             

 

6. Nemovitosti: 

prodej bytové jednotky 181/1 v čp. 181 – žádost o koupi podal Jiří Anděl, bytem Pilníkov, Novoměstská 181    

                                            souhlasí s prodejem 7 členů 

prodej bytové jednotky 181/3 v čp. 181 – žádost podal Ladislav Vitvar, bytem Pilníkov, Náměstí 27 

                                             souhlasí s prodejem 7 členů 

prodej pozemku p.p.č. 721/1 o výměře 1 373 m2 v k.ú. Pilníkov I za cenu 50,- Kč/m2 - žádost podali Jiří Anděl 

a Monika Vitvarová, oba bytem Pilníkov, Novoměstská 181  

                                             souhlasí s prodejem 7 členů 

prodej bytové jednotky 39/1 v domě čp. 39 – žádost podal Adam Šrůtek, bytem Pilníkov, Trutnovská 39                

                                             souhlasí  s prodejem7 členů 

prodej bytové jednotky 39/2 v čp. 39 – žádost podali Pavel Strasser a Mgr. Pavla Strasserová, oba bytem 

Pilníkov, Trutnovská 39 

                                             souhlasí s prodejem 7 členů 

prodej bytové jednotky 39/3 v čp. 39 – žádost podali Bohumil Skořepa a Mgr. Ilona Skořepová, oba bytem 

Pilníkov, Trutnovská 39 

                                              souhlasí s prodejem 7 členů 

prodej bytové jednotky 39/4 v čp. 39 – žádost podali Mgr. Ladislav Pospíšil a Mgr. Světluše Pospíšilová, oba 

bytem Pilníkov, Trutnovská 39 

                                               souhlasí s prodejem 7 členů   

prodej přilehlých pozemků u domu čp. 39 v ulici Trutnovská (243/4,244,245/1) – žádost podali Adam Šrůtek, 

Mgr. Ladislav Pospíšil, Mgr. Ilona Skořepová, Mgr. Pavla Strasserová, všichni bytem Pilníkov, Trutnovská 39 

                                              souhlasí s prodejem 0 členů, proti 7 členů    

                      



 

7. Program obnovy venkova  - Pilníkov 2014 

s obsahem textu seznámil p. Hubáček, připomínka k mateřské škole, kde slovo zateplení nahradit slovem 

rekonstrukce  

                                                 souhlasí  7 členů 

 

 

 

 

  

8. Náměty, připomínky: 

 

- p. Prokopec upozornil na špatný stav chodníků od čp.1 po sokolovnu, na vzhled  centra města – 

neuklízení popelnic a dlouhodobě nesekané pozemky různých vlastníků 

- p. Haken souhlasí s p. Prokopcem ve věci popelnic, chodníku i zeleně, včetně obecních pozemků 

- majitelé domu čp. 39 žádají, aby po vybudování městské kanalizace měli možnost přednostní koupě 

pozemků u domu čp. 39 v ulici Trutnovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 



                                                         USNESENÍ  č.3/2013 

Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání ze dne 19.9.2013 usneslo takto: 

          Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje: 

   

1) návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu 

2) změnu v zastupitelstva města – z kandidátní listiny místo sl. Martiny Prokopcové na- 

stupuje p. Luboš Balcar dle pořadí z komunálních voleb do zastupitelstva města 

3) příjem dotace ve výši 66 000,- Kč na digitalizaci povodňového plánu od KÚ KHK 

4) příjem dotace ve výši 10 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Pilníkov od KÚ KHK 

5) příjem dotace ve výši 57 263,- Kč od úřadu práce na VPP 

6) rozpočtové opatření č. 5 – vratka dotace na volby prezidenta ve výši 2 866,- Kč- viz příloha 

7) rozpočtové opatření č. 6 – dotace na digitální povodňový plán ve výši 66 000,- Kč- viz příloha 

8) rozpočtové opatření č. 7 – neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Pilníkov ve výši 10 000,- Kč, viz příloha 

9) rozpočtové opatření č. 8 – dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 57 263,- Kč-viz příloha 

10) mandátní smlouvu č. 159/2013 s firmou INGENIRING  KRKONOŠE a.s. Trutnov, předmětem smlouvy je 

organizační zajištění výběru zhotovitele zakázky ,,Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění, 

Pilníkov – II. etapa“, za cenu 37 500,- Kč bez DPH  

11) prodej bytové jednotky 181/1 (1.NP) o výměře 70,47 m2 a spoluvlastnického podílu 27,42% v  budově č.p. 

181 v ulici Novoměstská, včetně podílu na st. p. č. 240 v k.ú. Pilníkov I. Kupní cena nemovitosti je 198 136,- 

Kč, kupující  Jiří Anděl, bytem Novoměstská 181, 542 42 Pilníkov 

12) prodej bytové jednotky 181/3 (podkroví)  o výměře 99,09 m2 a spoluvlastnického podílu 38,56% v budově 

č.p. 181 v ulici Novoměstská, včetně podílu na st.p.č. 240 v k.ú. Pilníkov I. Kupní cena nemovitosti je 

269 185,- Kč, kupující  Ladislav Vitvar, bytem Náměstí 27, 542 42 Pilníkov 

13) prodej pozemku p.p.č. 721/1 v k.ú. Pilníkov I o výměře 1 373 m2. Tento pozemek spolu s bytovým domem 

č.p. 181 na st.p.č. 240 tvoří jednotný funkční celek. Kupní cena pozemku 50,- Kč/m2, celková cena 68 650,- 

Kč. Kupující Jiří Anděl a Monika Vitvarová, oba bytem Novoměstská 181, 542 42 Pilníkov a Ladislav Vitvar, 

bytem Náměstí 27, 542 42 Pilníkov 

14) prodej bytové jednotky 39/1 o výměře 76,4 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 764/2994 na 

společných částech budovy čp. 39 na st.p.č. 111 a dále stejný podíl na st.p.č. 111, vše v k.ú. Pilníkov I. Kupní 

cena nemovitosti je 503 706,- Kč, kupující Adam Šrůtek, bytem Trutnovská 39, 542 42 Pilníkov. Platba bude 

provedena z prostředků úvěru. 

15) prodej bytové jednotky 39/2 o výměře 77,0 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 770/2994 na 

společných částech budovy čp. 39 na st.p.č. 111 a dále stejný podíl na st.p.č. 111, vše v k.ú. Pilníkov I. Kupní 

cena nemovitosti je 517 156,- Kč, kupující Pavel Strasser a Mgr. Pavla Strasserová, oba bytem Trutnovská 39, 

542 42 Pilníkov. Platba bude provedena z prostředků úvěru. 

16) prodej bytové jednotky 39/3 o výměře 72,1 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 721/2994 na 

společných částech budovy čp. 39 na st.p.č. 111 a dále stejný podíl na st.p.č. 111, vše v k.ú. Pilníkov I. Kupní 

cena nemovitosti  je 499 989,- Kč, kupující Bohumil Skořepa a Mgr. Ilona Skořepová, oba bytem Trutnovská 

39, 542 42 Pilníkov. Platba bude provedena z vlastních prostředků. 

17) prodej bytové jednotky 39/4 o výměře 73,9 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 739/2994 na 

společných částech budovy čp. 39 na st.p.č. 111 a dále stejný podíl na st.p.č. 111, vše v k.ú. Pilníkov I. Kupní 

cena nemovitosti je 505 687,- Kč, kupující Mgr. Ladislav Pospíšil a Mgr. Světluše Pospíšilová, oba bytem 

Trutnovská 39, 542 42 Pilníkov. Platba bude provedena z vlastních prostředků. 

18) koupi pozemků st. p.č. 395 a p.p.č. 1002/2 včetně příslušenství, vše v k.ú. Pilníkov I (dle znaleckého posudku 

č. 1138/49/2013, vypracovaného Ing. Tomášem Voborníkem), od Lesů České republiky,s.p.,  Přemyslova 

1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové. Celková cena nemovitosti je 2 160,- Kč 



19) poskytnutí zástavy bytové jednotky 39/2 v domě čp.39 v ulici Trutnovská,Pilníkov pro manželé Pavla 

Strassera a Mgr. Pavlu Strasserovou za účelem sjednání úvěru na koupě bytové jednotky 39/2 v domě čp. 39 

v ulici Trutnovská, Pilníkov 

20) poskytnutí zástavy bytové jednotky 39/1 v domě čp. 39 v ulici Trutnovská ,Pilníkov pro p. Adama Šrůtka za 

účelem sjednání úvěru pro koupě bytu 39/1 v domě čp.39 v ulici Trutnovská, Pilníkov. 

21) program obnovy venkova 2014 – viz příloha 

22) zástava majetku města pro půjčku SFŽP pro akci ,,Pilníkov – ČOV a kanalizace“ 

         

Zastupitelstvo města Pilníkov neschvaluje: 

 

1) prodej přilehlých pozemků k domu čp. 39 v k.ú. Pilníkov I  

2) rozpočtové opatření č. 9 

 

                Bere na vědomí:  

                1)  složení slibu člena zastupitelstva p. Luboše Balcara – viz příloha 

2) zhotovitele stavby ,,Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov  – II. etapa“ na základě 

výběrového řízení  - firma Kobla, spol. s r.o., Ke Koble 1100, Pečky a pověřuje starostu města k podpisu 

smlouvy o dílo se zhotovitelem 

 

3) výběr TDI pro stavbu ,,Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov – II. etapa“ na 

základě poptávkového řízení – Miloš Haase, Nádražní  130, 542 34 Malé Svatoňovice   a pověřuje  

starostu města k podpisu smlouvy o výkonu TDI  

 

 

                 

                  -----------------------------------                                                  ------------------------------------ 

                            starosta města                                                                místostarosta  města 

 

Ověřovatelé zápisu :  Luboš Balcar     

                                       Mgr. Veronika Sokolovičová 

 

Zapsal : František Hubáček    

             

 V Pilníkově dne 19. 9. 2013 

 


