ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti
Městského úřadu Pilníkov
Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav, Slavík Miroslav,
Hubálek Libor, Ing. Karel Skutil
Nepřítomni: František Bartůněk, Mgr. Veronika Sokolovičová
Zapisovatelka: Lenka Bernkrautová
Program: 1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
3. Smlouvy s firmami
4. Dary a příspěvky
5. Volba přísedícího
6. Přijetí dotace, rozpočtové opatření č. 9
7. Zástava majetku
8. Náměty, připomínky
9. Usnesení

Program odsouhlasen všemi přítomnými členy zastupitelstva
1. Volba návrhové komise – Miroslav Slavík, Libor Hubálek,souhl.-5 členů, zdržel se hlas.-2 členové
Volba ověřovatelů zápisu – Ing. Karel Skutil, Luboš Balcar – souhl. 6 členů,zdržel se hlasování-1 člen

2. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky – výstavby ČOV + kanalizace.
Informace podal Mgr. David Švec z firmy PKK Praha, která bude provádět výběrové řízení na
zhotovitele stavby, Bc. Roman Bárta – projektant z firmy ŠINDLAR s. r. o. Hradec Králové a
Jan Šafář, DiS z firmy ERV Jaroměř.
Projekt je rozdělen na 4 etapy, nyní se bude provádět 1. etapa, která má stát cca 110 mil. Kč, ale
očekává se, že vysoutěžená cena bude výrazně nižší.

Pan Doležal se ptal proč se v Pilníkově staví ČOV- odpověď: každá obec nebo město by mělo mít
vyřešen způsob čištění odpadních vod.
Místostarosta p. Hubáček podal vysvětlení časového sledu vývoje přípravy stavby ČOV+kanalizace
už od roku 2008.
Na dotaz občanů, proč povede kanalizace obecními cestami, starosta odpověděl, že přes soukromé
pozemky nechtějí občané vést kanalizaci a také z toho důvodu, aby v případě poruchy byl neomezený
přístup ke stavbě.
Pan Čubič se ptal, jak to bude s připojením jejich domu, který je pod terénem a v případě, že bude
odběr el. energie pro čerpadlo napojen z jeho domu, tak s tím nesouhlasí.
Pan Homolka podotkl, že se v této době mají stavět čističky s 2000 obyvateli a my máme jen asi
1250 obyvatel, tak proč ji už teď stavíme. – Odpověděl p. Šafář z ERV Jaroměř, že nevíme jaké by
by byly sankce za to, že čističku nemáme.
Pan Prokopec se ptal zástupce projektanta, proč je tady neprojektováno tolik přečerpávaček, když
Pilníkov má na 3 km spád 10 m. Pan Bárta, projektant mu vysvětlil, že výkopy pro kanalizaci by
musely být uloženy ve velké hloubce.
Pan Homolka se ptal na cenu stočného po výstavbě ČOV, odpověď pana Šafáře, že bude cca 27,- Kč,
na 10 let.
Pan Čubič se ptal na to, kdo bude platit přípojku na jejich pozemku–odpověď: přípojku na soukromém
pozemku si platí vlastník.
Dotaz – kdy se budou dělat další etapy – starosta odpověděl, že další etapy se budou realizovat po
splacení 1. etapy, pokud nedojde ke změně.
Starosta přečetl dokument Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Výstavba splaškové kanalizace
a objektu ČOV Pilníkov“
souhlasí: 7 členů
3. Smlouvy s firmami:
- smlouva s firmou Atelier 11 Hradec Králové s. r. o. na autorský dozor na chodníky I. etapa
souhlasí: 7 členů
- smlouva s firmou KOBLA, spol. s r. o., Pečky – zhotovitel II. etapy chodníků
souhlasí: 7 členů
- smlouva s panem Milošem Haasem na stavební dozor na chodníky II. etapa
souhlasí: 7 členů
- smlouva s firmou S.E.Q spol. s r. o. Trutnov na práci koordinátora BOZP při stavbě chodníky
II. etapa
souhlasí: 7 členů
- dodatek smlouvy ze SFDI ke smlouvě na chodníky II. etapa
souhlasí: 7 členů
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2013 s firmou Kamenictví Josef a David Novotný, Čermná 8
o dokončení křížku u lip do 30. 9. 2013
souhlasí: 7 členů
- smlouva s KÚ Hradec Králové na poskytnutí dotace pro SDH ve výši 13.200,- na opravu poškozené
techniky a 66.000,- Kč na vybavení jednotky SDH
souhlasí: 7 členů
- smlouva s Městskou knihovnou Trutnov na poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů
ve výši 6.000,- Kč
souhlasí: 7 členů

- smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín na akci
Pilníkov přípojka nn pro DZ SERVICE - přípojka k budově bývalé Slévárny a strojírny a. s. v k. ú.
Pilníkov III
souhlasí: 7 členů
4. Dary a příspěvky:
- příjem daru od Ing. Julie Kultové ve výši 10.000,- Kč na opravu křížku u lip
souhlasí: 7 členů
- příjem daru do Jiřího Hakena ve výši 5.000,- Kč na opravu křížku u lip
souhlasí: 7 členů
- příjem daru od Lesy-voda s. r. o. Pilníkov ve výši 10.000,- Kč na opravu křížku u lip
souhlasí: 7 členů
- příjem daru od Mysliveckého sdružení Krakonoš ve výši 10.256,- Kč na opravu křížku u lip
souhlasí: 7 členů
5. Volba přísedícího:
Jako přísedící Okresního soudu Trutnov byl navržen opět Josef Kužel, Letná 360, Pilníkov
souhlasí: 7 členů
6. Přijetí dotace, rozpočtové opatření č. 9
- příjem zálohy na dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 23.500,- Kč
souhlasí: 7 členů
- rozpočtové opatření ve výši 23.500,- Kč – záloha na volby do PS Parlamentu ČR
souhlasí: 7 členů
7. Zástava majetku:
- na stavbu ČOV a kanalizace je potřeba si vzít úvěr od banky. Pro lepší podmínky úvěru žádá
banka zástavu majetku v hodnotě 10 mil. Kč
souhlasí s poskytnutím zástavy: 7 členů
8. Náměty, připomínky:
- dotaz p. Homolky – v obci jsou dva měřiče rychlosti, ale jeden stále nefunguje. Pan Hubálek
odpověděl, že v brzké době bude opraven.
- starosta oznámil, že od 1. 11. 2013 spadáme pod Policii Hostinné místo Trutnova
- dotaz paní Synkové, v které etapě se bude dělat kanalizace v ulici Za Tratí – odpověď- v 1. etapě
- připomínka pana Homolky, že u chodníku u sportovní haly se dělá v době deště kaluž – v rámci
možností bude vyřešeno
- připomínka pana Homolky, že je potřeba vytáhnout balvan z potoka – zabraňuje průtoku vody
- dotaz pana Hofmana, zda by nemohla být v ulici Za Tratí umístěna značka průjezd zakázán - odpověď pana Slavíka, že tato silnice je v pasportu místních komunikací, takže tuto značku
tam asi umístit nemůžeme, starosta se zeptá
- dotaz pana Homolky, kdo má na starosti opravu na sále, když zítra je zábava, jestli se stihne vše
uklidit – Ing. Skutil z MS Krakonoš sdělil, že Poslední leč se bude konat.

MĚSTO

PILNÍKOV

Usnesení č. 4/2013
Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání dne 14. 11. 2013 usneslo takto:
Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje:
1) návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu
2) dokument Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Výstavba splaškové kanalizace a objektu ČOV
Pilníkov“ se změnou úpravy znění odstavce, odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky
podle § 7 vyhlášky v bodě rozkladu odůvodnění stanovené hodnoty této veřejné zakázky.
3) mandátní smlouvu č. 2/A11/13 s firmou ATELIER 11 Hradec Králové s. r. o., Hradec Králové.
Předmětem smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta za cenu 400,-Kč/hod.+cestovní
náhrady ve výši 7,- Kč/km bez DPH – akce vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění.
4) smlouvu o dílo č. 84330040 s firmou KOBLA, spol. s r. o., Pečky. Předmětem smlouvy je vybudování
chodníků v rámci akce „Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov-II.etapa“ za
cenu 4.886.984,- Kč bez DPH
5) smlouvu č. 13/2013 s p. Milošem Haasem, Nádražní 130, Malé Svatoňovice. Předmětem smlouvy je
TDI při realizaci stavby „Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov-II. etapa“ za
cenu 83.000,- Kč bez DPH
6) smlouvu o dílo č. 38/2013 s firmou S.E.Q. spol. s r. o. Trutnov. Předmětem smlouvy je práce
Koordinátora BOZP při realizaci stavby „Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění,
Pilníkov-II. etapa“ za cenu 4.600,- Kč za odpracovaný měsíc bez DPH, zpracování plánu BOZP
za cenu 4.000,- Kč bez DPH
7) dodatek č. 533/2013/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2013
na akci „Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov-II etapa“
8) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2013 s firmou Kamenictví Josef a David Novotný, Čermná 8.
Předmětem je změna termínu dokončení opravy křížku u lip, nově do 30. 9. 2013.
9) smlouvu č. RG/2013/045-SDH/MV/PO s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve výši 13.200,- Kč na opravu poškozené techniky a 66.000,- Kč na
na vybavení jednotky SDH
10) smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických
služeb s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi se sídlem Krakonošovo nám. 128, Trutnov
ve výši 6.000,- Kč
11) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2005205/2 se společností
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4 na akci Pilníkov přípojka NP nn. p. č. 691, k. ú. Pilníkov III,
DZ-SERVICE
12) příjem daru ve výši 10.000,- Kč od Ing. Julie Kultové na opravu památky – křížek u lip
13) příjem daru ve výši 5.000,- Kč od Jiřího Hakena na opravu památky – křížek u lip

14) příjem daru ve výši 10.000,- Kč od Lesy-voda, s. r. o. Pilníkov na opravu památky-křížek u lip
15) příjem daru od Mysliveckého sdružení Krakonoš Pilníkov ve výši 10.256,- Kč na opravu památkykřížek u lip
16) pana Josefa Kužela, bytem Pilníkov, Letná 360 přísedícím Okresního soudu v Trutnově
17) příjem zálohy na dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 23.500,- Kč
18) rozpočtové opatření č. 9 ve výši 23.500,- Kč
19) zástava majetku města pro potřeby úvěru od banky v hodnotě cca 10 mil. Kč pro akci
„Pilníkov – ČOV a kanalizace

……………………………………..
starosta města
Jiří Haken

……………………………………………..
místostarosta města
František Hubáček

Zapsala: L. Bernkrautová
Ověřovatelé zápisu: Luboš Balcar
Ing. Karel Skutil
V Pilníkově 18. 11. 2013

………………………………
………………………………

