ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 12. 2013 v zasedací místnosti
Městského úřadu Pilníkov
Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, František Bartůněk, Slavík Miroslav,
Hubálek Libor, Ing. Karel Skutil
Nepřítomni: Miroslav Klapka, Mgr. Veronika Sokolovičová
Zapisovatelka: Lenka Bernkrautová
Program:

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtové provizorium
3. Návrh rozpočtu SOP na rok 2014
4. Smlouvy s firmami
5. Přijetí darů, dotací, rozpočtová opatření
6. Žádosti
7. Pověření pro starostu
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. 5 členů,zdržel se hlas.-2 členové

2. Rozpočtové provizorium – přečetl p. Bartůněk
Souhlasí: 7 členů
3. Návrh rozpočtu SOP na rok 2014 – přečetl p. Hubáček
Souhlasí: 7 členů

4. Smlouvy s firmami:
- dodatek č.1 s firmou Kobla, spol. s r. o. Pečky na prodloužení termínu dokončení stavby – chodníky
II. etapa – nově do 30. 6. 2014 - souhlasí: 7 členů
- smlouva o dílo 48/2013 s firmou REPARE Trutnov na opravu odvodnění v Pilníkově za 89.639,84
Kč bez DPH - souhlasí: 7 členů
- smlouva s firmou Ředitelství silnic a dálnic, s.p.o.,Praha 4 o zřízení věcného břemene na přípojku
dešťové kanalizace ZŠ a MŠ Pilníkov, Trutnovská 50 - souhlasí: 7 členů
5. Přijetí darů, příspěvků a dotací:
- ZŠ a MŠ Pilníkov – dar ve výši 10.233,- Kč od Věry Matějkové, Hajnice 63 – souhlasí: 7 členů
- ZŠ a MŠ Pilníkov – dar ve výši 2.000,- Kč od Jednoty Dvůr Králové n. L. – souhlasí: 7 členů
- ZŠ a MŠ Pilníkov – dar ve výši 2.000,- Kč od KRPA PAPER, a. s. Hostinné – souhl.: 7 členů
- příspěvek ve výši 30.100,- Kč od Nadace VIA na opravu památek – souhlasí: 7 členů
- dotace od KÚ HK pro DSH ve výši 13.200,- Kč na opravu poškozené techniky a 66.000,- Kč
na vybavení jednotky SDH - souhlasí: 7 členů
6. Žádosti:
- žádost o příspěvek na poskytnutí pečovatelské služby občanům Pilníkova za rok 2013 ve výši
5.421,- Kč pro Oblastní charitu Trutnov - souhlasí: 7 členů
7. Pověření pro starostu- přečetl starosta - souhlasí: 6 členů, zdržel se hlasování: 1 člen
8. Náměty, připomínky:
- Mgr. Skořepová měla dotaz, proč nebyl podán návrh na vklad při prodeji bytů v čp. 39, když oni
již za byt zaplatili, že nebyly dodrženy podmínky z kupní smlouvy - starosta podal vysvětlení, že
v usnesení č. 1/2013 z 28. 2. 2013 byla schválena sleva 30 % z kupní ceny v případě prodeje
všech čtyř bytů a tohoto usnesení se musí držet, protože se jedná o nakládání s obecním majetkem.
Tato podmínka zatím nebyla splněna, čeká se na vyřízení úvěru pro čtvrtého nájemníka.
Jakmile peníze přijdou na účet, bude podán návrh na vklad pro všechny byty najednou.
Mgr. Skořepová upozornila, že kdyby měli peníze na svém účtu, tak by z nich měli úroky.
Místostarosta odpověděl, že od té doby co uhradili peníze za byt, tak neplatí nájem.
- Mgr. Strasserová podotkla, že oni si vzali úvěr, který musí splácet, a byt zatím není jejich
- p. Homolka poděkoval za vytažení kamene z potoka, ale není odvezen úplně z potoka – stále
by to bránilo v průtoku vody – p. Šída odpověděl, že v této chvíli si není jistý, zda s jejich technikou
budou schopni kámen vytáhnout a odvézt
- dotaz p. Homolky zda v příštím roce povede nová kanalizace ulicí K Táboru – starosta odpověděl, že
si není jistý, ať se přijde podívat na úřad do dokumentace
- dotaz p. Homolky na odstranění kaluže na silnici u sportovní haly ???
- p. Homolka se zeptal, zda někdo jednal s občanským sdružením „První Pomoc Pilníkovu o. s.“
které vydalo Předpetiční informace občanům Pilníkova ohledně ČOV – místostarosta Hubáček
odpověděl, že tyto informace dostali jen někteří občané a že jsou v něm některé nesmyslné údaje na to se ohradil p. Prokopec, že tam nesmysly nejsou
- dotaz p. Peciny na přípojky k ČOV, které vedou po hranici MPZ, kde bude muset být archeologický
průzkum, zda to nebude muset platit on, jako majitel pozemku. Také podotkl, že při každém kopnutí
do země určitě něco najdou a myslel si, že před zahájením prací bude pro občany udělaná nějaká
osvěta ohledně této akce. Pan Hubáček odpověděl, že již 20. 9. 2007 bylo územní řízení na ČOV a
nikdo se o ČOV nezajímal, až nyní, na prahu začátku stavby.

- p. Slavík odpověděl, že již v roce 2008 byly sepisovány smlouvy o smlouvách budoucích.
- dotaz, zda už do začátku byla plánovaná tlaková kanalizace
- p. Pecina,, p. Prokopec podotkli, že by určitě šla udělat jen kanalizace spádová
- p. Čubič se ohradil, že tlakovou kanalizaci u domu nechce, spádovu mohou vést přes zahradu - pan Hubáček mu poradil, ať sežene souhlasy všech vlastníků, kterých by se v jejich oblasti problém
týkal a pokusí se udělat změnu projektu a povolení pro tuto větev
- p. Homolka měl dotaz, zda je možné změnit technickou dokumentaci – starosta odpověděl, že změny
jsou možné jen na vlastní náklady, ale ještě zjistí další možnosti
- starosta vysvětlil, že nejdříve se bude stavět ČOV a do roku 2015 bude muset být stavba dokončena,
jinak přijdeme o dotaci
- Ing. Skutil upozornil na to, že v případě, že by byla kanalizace jen tlaková, tak by se stavba určitě
nezlevnila, protože by se muselo hodně do hloubky, materiál odvézt a nahradit novým
- starosta podotkl, že například ve Vítězné nebo v Chotěvicích se také nevyhnuli tlakové kanalizaci
- p Prokopec – dotaz, kolik bude stát voda – starosta odpověděl, že na minulém zasedání byli pozváni
projektanti a tyto otázky tam byly zodpovězeny
- dotaz p. Homolky, zda by bylo možné dát projektovou dokumentaci na internet, aby si to mohl každý
prostudovat – starosta zjistí. Dále podotkl, že dokumentace je k nahlédnutí na informační desce a
na městském úřadě
- starosta zmínil, že budou chodit projektanti, kteří budou projektovat jednotlivé přípojky k domům
- starosta upozornil, že až bude postavena ČOV, tak pro občany, kteří nebudou napojeni na ČOV,
nebude životní prostředí dávat vyjímky k vypouštění odpadních vod
- p. Homolka se zeptal, co by se stalo, kdyby se hodně lidí nepřipojilo, zda by to mělo vliv na dotaci
- starosta odpověděl, že neví přesně, ale že by to byl asi problém
- p. Červený sdělil, že má u domu domovní čističku a náklady na provoz, tj. elektriku si musí také
hradit sám
- p. Homolka se zeptat, kdy bude hotový územní plán Pilníkova – starosta odpověděl, že v únoru 2014
bude veřejné projednávání územního plánu
- p. Homolka upozornil na to, že nesvítí světelné upozorňovače na přechody – p. Hubálek zjistí stav
baterií a zajistí nápravu
- p. Homolka měl připomínku, že cena za odvodňovací žlab v ulici K Táboru je vysoká – Ing. Skutil
mu odpověděl, že kdyby se našla odborná firma z Pilníkova, která by tuto akci provedla, tak mohla
být cena třeba nižší

MĚSTO

PILNÍKOV

Usnesení č. 5/2013
Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání dne 19. 12. 2013 usneslo takto:
Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje:
1) návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu
2) rozpočtové provizorium – pro hospodaření města od 1. 1. 2014 do schváleného rozpočtu platí pro
město pravidla rozpočtového provizoria: rozpočtové hospodaření města se v této době bude pro
zajištění plynulosti řídit schváleným rozpočtem na rok 2013. Město bude hradit zejména výdaje
na základě plnění smluvních vztahů z předchozích období, povinnosti vyplývající z pracovně
právních vztahů a výdaje na chod příspěvkové organizace. Příjmy budou tvořeny daňovými příjmy,
nedaňovými příjmy (např. příjmy z nájmů, poplatků…) a dotacemi. Po schválení rozpočtu se příjmy
a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
3) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 84330040 s firmou Kobla, spol. s r. o. Pečky, předmětem smlouvy
je změna termínu plnění – nově do 30. 6. 2014, na akci „Vybudování komunikace pro pěší, včetně
odvodnění, Pilníkov – II. etapa“.
4) smlouvu o dílo č. 48/2013 s firmou REPARE Trutnov s. r. o., Trutnov, předmětem smlouvy je
„Oprava odvodnění v Pilníkově“ za cenu 89.639,84 bez DPH
5) smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. 45/13/BVB/MS
s firmou Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. se sídlem Praha 4 – Nusle, na realizaci
stavby „Přípojky dešťové kanalizace ZŠ Pilníkov, Trutnovská 50“ za finanční náhradu 389,-Kč
včetně 21% DPH
6) ZŠ a MŠ Pilníkov – přijetí daru ve výši 10.233,- Kč od Věry Matějkové, Hajnice 63
7) ZŠ a MŠ Pilníkov – přijetí daru ve výši 2.000,- Kč od Jednoty Dvůr Králové n. L.
8) ZŠ a MŠ Pilníkov – přijetí daru ve výši 2.000,- Kč od KRPA PAPER, a. s. Hostinné
9) přijetí příspěvku ve výši 30.100,- Kč od Nadace VIA na opravu památek
10) přijetí dotace od KÚ Královéhradeckého kraje pro SDH ve výši 13.200,- Kč na opravu poškozené
techniky a 66.000,- Kč na vybavení jednotky SDH
11) rozpočtové opatření č. 10 – příspěvek od Nadace VIA ve výši 30.100,- Kč na opravu památek
12) rozpočtové opatření č. 11 – dotace pro SDH ve výši 79.200,- Kč
13) příspěvek na poskytnutí pečovatelské služby občanům Pilníkova za rok 2013 ve výši 5.421,- Kč
pro Oblastní charitu Trutnov
14) pověření pro starostu: Zastupitelstvo města Pilníkova pověřuje starostu města, aby v nutných a
odůvodněných případech ve 12//2013 rozhodl o investičních a neinvestičních výdajích. Současně
jej žádá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva předložil ke schválení tyto rozpočtové změny.
15) návrh rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2014
……………………………………..
starosta města
Jiří Haken

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

Zapsala: L. Bernkrautová
Ověřovatelé zápisu: Luboš Balcar
Ing. Karel Skutil
V Pilníkově 20. 12. 2013

………………………………
……………………………

