
                             Z Á P I S 
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov  konaného dne  28. 2.  2013 v zasedací místnosti 

Městského úřadu Pilníkov 

 

Přítomni:  Bartůněk  František,  Haken Jiří, Hubáček František,  Slavík Miroslav, Klapka Miroslav, 

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

Nepřítomni:                                                  

Zapisovatelka: Lenka Bernkrautová                                      

 

 Program:  1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu                        

               2. Návrh rozpočtu na rok 2013                                                             

                 3.  Rozpočtová opatření 12/2012, 1/2013                        

                    4.  Smlouvy s firmami                                

                 5.  Nemovitosti                                                                              

                 6.  Dary, dotace, příspěvky                         

                 7.  ZŠ a MŠ Pilníkov-hospodářský výsledek 

                 8.  Lesy-voda, s. r. o.                   

                 9.  Odpady                    

                10. Různé, náměty, připomínky 

                11. Usnesení              

                                  

                                                                                                                                                                                                                             

Program odsouhlasen všemi přítomnými  členy zastupitelstva  

 

1. Volba návrhové komise – Miroslav Slavík, Hubálek Libor,souhl.-7 členů, zdržel se hlas.-2 členové   

Volba ověřovatelů zápisu –  Ing. Skutil Karel,Mgr. Veronika Sokolovičová - souhlasí 8 členů,  

                                                                                                                         zdržel se hlasování-1 člen  

2. Návrh rozpočtu na rok 2013 - přečetl p. Bartůněk, příjmy i výdaje v částce 17.315.000,- Kč – viz 

    příloha k zápisu 

                                           souhlasí: 9 členů 

                                                                               
3. Rozpočtová opatření č. 12/2012, 1/2013 – viz přílohy k zápisu - přečetl p. Bartůněk      
                                          souhlasí: 9 členů   
 
 
4. Smlouvy:                                                                                      
     - dodatek ke smlouvě o financování Euroregionu Glacensis – souhlasí 9 členů 
     - smlouvu o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti – arciděkanství Trutnov ve výši  
        40.000,- Kč na opravu kostela v Pilníkově – souhlasí 9 členů 
     - smlouva o dílo č. 1/2013 s firmou Kamenictví Josef a David Novotný, Čermná na opravu pomníku 
       „U kříže“ ve výši 138.200,- Kč včetně DPH – souhlasí: 9 členů 
     - smlouva o dílo s firmou KOBLA, spol. s r. o. Pečky na zhotovení propustků a napojení drenážních 
        výústí ve výši 108.981,- Kč bez DPH – souhlasí: 9 členů 

- smlouvu s Pojišťovnou kooperativa  na pojištění majetku města za cenu 54.161,- Kč 
   souhlasí:  9 členů                                                          



- smlouvu o dílo s Ing. Tomášem Novákem, Slemeno 3 na vyhotovení projektové dokumentace na  
   opravu hygienického zázemí sokolovny za cenu 11.500,- Kč – souhlasí: 9 členů 

     - mandátní smlouva s firmou INGENIRING KRKONOŠE a. s. Trutnov na zajištění výběru manažera 
        projektu, včetně výkonu TDI a koordinátora BOZP projektu „Pilníkov – ČOV a kanalizace“ za cenu 
        30.000,- Kč     souhlasí: 9 členů 
 
5. Nemovitosti:                                                                
     - žádost Ing. Jiřího Geislera a Jaroslavy Geislerové o koupi pozemku p. p. č. 1251 v k. ú. Pilníkov I 
        - jedná se o pozemek, který je vedený jako cesta. V případě prodeje by byl znemožněn přístup  
           na pozemek města a pozemek pana Homolky. 
                 souhlasí s prodejem: 0 členů, proti prodeji: 8 členů, zdržel se hlasování: 1 člen 
     - žádost pana Václava Rosenbauma o koupi pozemku p. p. č. 855 v k. ú. Pilníkov I 
       - jedná se o pozemek, který se nachází podél místní komunikace a v případě prodeje by bylo  
         znemožněno např. uložení inženýrských sítí. 
                 souhlasí s prodejem: 0 členů, proti prodeji: 9 členů, 
     - prodej bytu 181/1 v čp. 181 – žádost o koupi podal  Jiří Anděl, bytem Pilníkov, Novoměstská 181 
        a Kateřina Žaloudková, bytem Pilníkov,Nádražní 274.  
                 souhlasí s prodejem Jiřímu Andělovi: 9 členů 
     - prodej bytu 181/3 v čp. 181 – žádost o koupi podali Jiří Anděl a Monika Vitvarová, bytem Pilníkov, 
        Novoměstská 181.         souhlasí s prodejem: 9 členů 

- stanovení prodejní ceny bytů dle znaleckého posudku v domě čp. 39  s 30% snížením cen prodeje 
   bytů v případě, že se ve lhůtě do ½ roku od schválení prodeje  prodají všechny byty. V případě,    

        že nebude zájem o koupi všech čtyř bytů, je stanoveno 20 % snížení cen bytů. 
                 souhlasí s prodejní cenou sníženou o 30 % (event. 20%):   9 členů  
        Dotaz paní Strasserové, z jakého posudku se vycházelo ke stanovení ceny pro prodej.          
        Odpověď – vycházelo se ze znaleckého posudku, který nechalo město vypracovat pro prodej. 
        Dotaz paní Strasserové–proč jsou rozdíly v cenách bytů a že si nechali  nájemníci v některých bytech  
        udělat topení, které je teď zahrnuto do ceny bytu.   Tržní odhad, který si nechali vypracovat 
        nájemníci domu čp. 39 byl zbytečný.    Paní Skořepová upozornila na havarijní stav balkónů. 
        Pan Klapka vysvětlil, že město dává při prodeji bytů slevu 20%, nyní jim s 30% slevou vyšlo vstříc. 
 
6.  Dary, dotace, příspěvky: 
     - žádost Euroregionu Glacensis na členský příspěvek na rok 2013 ve výši 4.782,- Kč             
                                           souhlasí:  9 členů                                
     - žádost Hospicu Anežky České,Červený  Kostelec o finanční dar na rok 2013. Navrženo 7.000,- Kč.  
                                           souhlasí: 9 členů           

- žádost TJ Spartaku Pilníkov o příspěvek na činnost ve výši  40.000,- Kč                     
                                      souhlasí: 9 členů 
- žádost Mysliveckého sdružení Krakonoš Pilníkov o příspěvek na činnost  ve výši 15.000,- Kč 

                                  souhlasí: 9 členů                                                                                              -   - 
- žádost Českého rybářského svazu Pilníkov o příspěvek na činnost ve výši 7.000,- Kč         

                                            souhlasí: 9 členů                                               
     - žádost Sboru dobrovolných hasičů o příspěvek na činnost  ve výši 20.000,- Kč 
                                           souhlasí: 9 členů  
     - žádost hudební skupiny Kaluže o příspěvek na činnost ve výši 15.000,- Kč. Navrženo 10.000,- Kč 

                                      souhlasí: 9 členů                                                       
- žádost Jezdeckého klubu Pastviny o příspěvek na činnost ve výši 15.000,- Kč.                
                                     souhlasí: 9 členů 
- příjem dotace pro hasiče od KÚ HK ve výši 3.736,- Kč 
                                     souhlasí: 9 členů 
- příjem dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 40.000,- Kč       
                                      souhlasí: 9 členů 
- příjem zálohy na dotaci na volby prezidenta republiky ve výši 1.000,- Kč               



                                           souhlasí: 9 členů   
     - příjem zálohy na dotaci na volby prezidenta republiky ve výši 23.500,- Kč 
                                            souhlasí: 9 členů 
     - příjem příspěvku od Nadace VIA ve výši 50.000,- Kč na opravu památek 
                                            souhlasí: 9 členů 
     - příjem dotace z Euroregionu Glacensis na mikroprojekt „Partnerství nezná hranic 2013“ ve výši 
        10.801 EUR (258.143,90 Kč) 
 
 7. Převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Pilníkov ve výši 285.224,58 Kč z r. 2012 do rezervního               
     fondu                           souhlasí: 9 členů                                                                                      
     Ředitelka ZŠ a MŠ Pilníkov Mgr. Skořepová seznámila přítomné s tím, co všechno bude  z tohoto                                                   
     rezervního fondu hrazeno. Seznámila přítomné s tím, že uspěla s projektem  na zahradu MŠ ve výši  
     170.000,- Kč             
     Slečna Prokopcová se ptala, zda se bude opravovat také něco uvnitř mateřské školy – ano, zvětšila se 
     ložnice,  vyměnily se podlahy.                                     
     Mgr. Sokolovičová se zeptala, z jakých částek se vypočítává školné v mateřské škole. Mgr. Skořepová 
     odpověděla, že výpočet provádí firma p. Nováka, který vede účetnictví pro ZŠ a MŠ Pilníkov podle 
      platných předpisů.  
      Dotaz p. Bartůňka, jaká je kapacita děti do ZŠ a kolik je výhled na příští rok? Odpověď – 170 žáků 
      Mgr. Skořepová uvedla možnost řešení přílivu dětí svozovým autobusem. 
      Dotaz p. Bartůňka, kdo dodává energii do školy – odpověď: firma VEMEX 
 
 8.  Lesy-voda, s. r. o. Pilníkov – Ing. Klikoš seznámil přítomné s kalkulací vody na rok 2013 – vodné je 
      stanoveno na 17,83 Kč bez DPH, cena vody předané do Chotěvic je 14,62 Kč/m3 bez DPH. 
      Kalkulace ceny stočného ve výši 26,90 Kč/m3 bez DPH.                                                                            
                                                                      
9.  Odpady – p. Hubálek seznámil přítomné s vyúčtování za odpady za rok 2012 – viz příloha k zápisu 
       na rok 2013 zůstává poplatek za svoz odpadu ve stejné výši – tj. 460,- Kč za osobu/rok,  
       230,- Kč za dítě do 14 let/rok.                                                                         
                                                                                                            
 10. Různé, náměty, připomínka:                    
        - starosta přednesl žádost o schválení změny odměny pro místostarostu na 11.000,- Kč hrubých 
           od 3/2013               souhlasí: 8 členů, zdržel se hlasování: 1 člen 
        - starosta podal zprávu o vydání publikace o Pilníkovu. Na základě poptávky byla vybrána firma 
           JEROME za cenu 550.000,- Kč + 15% DPH                          
                                         souhlasí: 6 členů, zdržel se hlasování: 3 členové 
           Dotaz p. Šídy – do kterého roku budou údaje v knize zpracovány. Odpověď – do roku 2013.   
           Zastupitelstvo pověří starostu k podpisu smlouvy s firmou JEROME. 
         - p. Kužel poděkoval jménem TJ Spartaku Pilníkov za schválený příspěvek na činnost mládeže 
         - Mgr. Skořepová pozvala přítomné na besedu o Taiwanu na 6. 3. 2013 
         - dotaz p. Mrštíka – jak daleko je zpracování územního plánu- odpověď starosty – letos by měl 
            být hotový                                  
                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



M Ě S T O    P I L N Í K O V 
 

Usnesení č. 1/2013 
 
Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání dne 28. 2. 2013 usneslo takto: 
 

Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje: 
 
- návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu 
- rozpočet na rok 2013 s příjmy 17.315.000,- Kč a výdaji 17.315.000,- Kč – viz příloha k zápisu 
- rozpočtové opatření č. 12/2012 a 1/2013 – viz příloha k zápisu                                 
- dodatek ke smlouvě o financování mikroprojektu Euroregionu Glacensis reg. č. CZ.3.22/3.3.0211.02828 
- smlouvu o poskytnutí příspěvku v r. 2013 ve výši 40.000,- Římskokatolické farnosti - arciděkanství 
   Trutnov                                                                                        
- smlouvu č. 1/2013 s firmou Kamenictví Josef a David Novotný, Čermná na provedení kamenických     
   prací na pomníku  „U kříže“ ve výši 138.2000,- Kč včetně 21% DPH 
- smlouvu o dílo č. 84230040 s firmou KOBLA, spol. s r. o. Pečky na zhotovení propustků a napojení 
   drenážních výústí ve výši 108.981,- Kč bez DPH                                                  
- pojistnou smlouvu č. 7720734296  s Pojišťovnou Kooperativa, a. s. Viena Insurance Group, Praha 
   na pojištění majetku města za cenu 54.161,- Kč na období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014               
- smlouvu o dílo s Ing. Tomášem Novákem, Slemeno 3. Předmětem smlouvy je vyhotovení PD na akci 
  „Oprava hygienického zázemí sokolovny v Pilníkově“ za cenu 11.500,- Kč                 
- mandátní smlouvu č. 105/2013 s firmou INGENIRING KRKONOŠE a. s. Trutnov. Předmětem smlouvy     
   je zajištění výběru manažera projektu, včetně výkonu TDI a koordinátora BOZP projektu „Pilníkov -  
   ČOV a kanalizace“ za cenu 30.000,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                           
- prodej bytové jednotky 181/1 o výměře 70,47 m2 a spoluvlastnického podílu 27,42 % v budově čp. 181 
   v ulici Novoměstská na st. p. č. 240 v k. ú. Pilníkov I za cenu 211.873,- Kč, kupující Jiří Anděl, bytem 
   Pilníkov, Novoměstská 181 
- Prodej bytů v čp. 39 s upřednostněním nájemníků bytu a stanovena cena – tj. sleva 30% z ceny 
   znaleckého posudku je platná po dobu 6 měsíců od zveřejnění záměru prodeje uvedených nemovitostí, 
   při koupi všech  4 bytů v uvedeném termínu. Po uplynutí této lhůty budou prodejní ceny bytů se slevou 
   20% z ceny znaleckého posudku.                                                                     
-  prodej bytové jednotky 181/3 o výměře 99,09 m2 a spoluvlastnického podílu 38,56 % v budově čp. 181 
   v ulici Novoměstská na st. p. č. 240 v k. ú. Pilníkov I za cenu 338.544,- Kč, kupující Jiří Anděl, bytem 
   Pilníkov, Novoměstská 181 a Monika Vitvarová, bytem Novoměstská 181                                                                  
-  prodejní cenu b. j. č 39/1 o výměře 64,68 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 
   ve výši 503.706,- Kč                                                                              
-  prodejní cenu b. j. 39/2 o výměře 65.28 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 
   ve výši 517.156,- Kč                                                                                 
-  prodejní cenu b. j. 39/3 o výměře 64,25 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 
   ve výši 499.989,- Kč                                                                         
- prodejní cenu b. j. 39/4 o výměře 64,97 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 739/1994 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 
   ve výši 505.687,- Kč    
- přijetí dotace pro hasiče od KÚ KHK ve výši 3.736,- Kč                                        
- přijetí dotace z Úřadu práce ve výši 40.000,- Kč                                            
- přijetí zálohy na dotaci na volby prezidenta ČR od KÚ KHK ve výši 1.000,- Kč 
- přijetí zálohy na dotaci na volby prezidenta ČR od KÚ KHK ve výši 23.500,- Kč                             
- přijetí dotace z Euroregionu Glacensis na mikroprojekt „Partnerství nezná hranic 2013“ ve výši            



   10.801 EUR – tj. 258.143,90 Kč                                                                                                                                                                                                 
- přijetí příspěvku od NADACE VIA na opravu památek ve výši 50.000,- Kč                                              
- finanční dar ve výši 7.000,- Kč pro Hospic Anežky České Červený Kostelec                                
- příspěvky na činnost práce s mládeží a kulturní akce: TJ Spartak Pilníkov – 40.000,- Kč,                                                                                                            
   Myslivecké sdružení Krakonoš – 15.000,- Kč, Český rybářský svaz – místní skupina Pilníkov – 7.000,-         
   Kč, Sbor dobrovolných hasičů – 20.000,- Kč, hudební skupina KALUŽE o. s. – 10.000,- Kč,                                                                             
   Jezdecký klub Pastviny Pilníkov – 15.000,- Kč 
- členský příspěvek Euroregionu Glacensis na rok 2013 ve výši 4.872,- Kč            
- převod zlepšeného hospodářského výsledku r. 2012 ZŠ a MŠ Pilníkov ve výši 285.224,58 Kč do                           
   rezervního fondu ZŠ a MŠ Pilníkov                                                                                                           
-  výši odměny místostarosty na 11.000,- Kč hrubého s účinností od 1. 3. 2013     
-  pověření pro starostu města k podpisu smlouvy s firmou JEROME s. r. o. Pilníkov o přípravě a 
   výrobě publikace města Pilníkova – 500 let Pilníkova 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje: 

 
-  žádost Ing. Jiřího Geislera a Jaroslavy Geislerové o koupi pozemku p.p.č. 1251 v k.ú.Pilníkov I 
-  žádost p. Václava Resenbauma o koupi pozemku p.p. č. 855 v k. ú. Pilníkov I 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
-  kalkulaci ceny vodného pro rok 2013 ve výši 17,83 Kč/m3 bez DPH pro odběratele v Pilníkově, 
   cena vody předaná pro Chotěvice 14,62 Kč/m3 bez DPH, kalkulaci ceny stočného pro rok 2013 
   ve výši 26,90 Kč/m3 bez DPH 
-  vyúčtování odpadů za rok 2012. Poplatek za svoz odpadů pro rok 2013 zůstává ve stejné výši,  
   tj. 460,- Kč/osobu/rok, 230,- Kč za dítě do 14 let/rok, 460,- Kč za objekt, který není určen k trvalému 
   bydlení – viz příloha k zápisu. 
   
                                         
Hlasování: souhlasí 9 členů 
 
 
 
 
                             
……………………………………..                         …………………………………………….. 
            starosta města                                                              místostarosta města 
 
 
 
 
Zapsala: L. Bernkrautová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Ing. Karel Skutil   ………………………… 
 
                                  Mgr. Veronika Sokolovičová  …………………………….. 
 
 
V Pilníkově  5. 3. 2013 


