
                         

 

                   

 

 

                             Z Á P I S 
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov  konaného dne  18. 9.  2014 v zasedací místnosti 

Městského úřadu Pilníkov 

 

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

                  Ing. Karel Skutil, Bartůněk František, Mgr. Veronika Sokolovičová 

Omluveni:  Klapka Miroslav                                                        

Zapisovatel: Lenka Bernkrautová                                   

 

 Program:  1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu                        

               2.  Informace k ČOV a kanalizaci                                              

                 3.  Rozpočtové opatření č. 3                    

                    4.  Smlouvy s firmami                 

                 5.  Program regenerace MPZ Pilníkov – aktualizace 2014     

                 6.  Náměty, připomínky 

                 7.  Usnesení     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Program odsouhlasen všemi přítomnými  členy zastupitelstva  

Starosta přívítal hosty: Ing. Hurdálek z ERV s. r. o. Jaroměř a Ing. Kaplan z firmy ŠINDLAR s. r. o.  

                                     Hradec Králové 

 

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

Volba ověřovatelů zápisu –  Ing. Karel Skutil, Balcar Luboš  – souhlasí  6 členů, zdržel se hlas.-2 členové 

                                                                                                                                                            

2. Informace o ČOV a kanalizaci podal starosta. Informoval o tom, že nepodepsal smlouvu se zhotovitelem 

    stavby. Zprávu o průběhu vývoje přípravy stavby ČOV a kanalizace podal Ing. Hurdálek z firmy ERV 

    Jaroměř.                                    

    Připomínka p. Homolky, že by se mohlo vyjádření Ing. Hurdálka k ČOV rozeslat mezi občany, aby se 

    dozvěděli, jaký je stav věci. Ing. Hurdálek slíbil zaslání potřebných informací. 

    Zástupce projektanta  Ing. Kaplan podal krátkou zprávu o projednávání přípojek s občany a informoval  

    o problémech při projednávání. 

    

 



    P. Bartůněk upozornil na to, že firma, která měla projednávat přípojky s občany neodvedla práci v plném 

    rozsahu, protože 61 domácností bylo nedořešeno.  Proto starosta nepodepsal smlouvu, protože bylo velké 

     riziko, že bude připojeno málo obyvatel (domácností), tím by nebyly splněny podmínky pro získání  

     dotace a ta by se musela vracet.                                                                    

       Dotaz – jaký je potřebný počet přípojek – odpověď – musí být připojeno cca 700 obyvatel. 

       Dotaz, zda lze v tomto projektu pokračovat. Odpověď – za určitých podmínek ano, záleží například 

       na tom, kolik bude stát 1 m kanalizace, kolik bodů dosáhne nová žádost o dotaci, jaký bude celkový 

       počet žádost atd. 

       Dotaz – kolik peněz můžeme dostat na dotaci – odpověď – neví se, zatím nebyly zveřejněny podmínky 

       SFŽP nové výzvy 

       Ing. Skutil upozornil na to, že původní projekt počítal s 1.800 obyvateli (tj. i s napojením Vlčic), 

       které ale čističku již dávno odmítly. Zástupce projektanta podotkl, že se počítalo s růstem obyvatel 

       v Pilníkově, takže počet lidí nechali dle územního řízení. 

   

  3.  Rozpočtové opatření č. 3 – přečetl p. Bartůněk – viz příloha k zápisu                       

                                    Souhlasí: 8 členů                                                                

                                            

  4.  Smlouvy s firmami:                                                                                    

       - dodatek smlouvy č. 533/2014/1 se SFDI    na stanovení maximální částky dotace 2.915.000,- Kč 

          a změnu dodavatele stavby – chodníky II. etapa  

                                      Souhlasí: 8 členů                                           

         Připomínka p. Homolky, že chodník naproti obchodu COOP není vhodný, protože auta nemají kde      

         zaparkovat, proč tam není snížený obrubník. Starosta odpověděl, že se musí postupovat podle  

         projektu,  jinak se bude vracet dotace.                                     

       - dodatek smlouvy č. 1 s firmou Škop, Mladé Buky – změna  ceny o vícepráce a méněpráce    

          o  70.392,72 Kč bez DPH na akci „Eliminace vlhkosti MŠ Pilníkov“                  

                                        Souhlasí: 8 členů                                          

          Připomínka p. Homolky, jestli se neměl vybourat i beton, když se zboural přístřešek, jestli z betonu 

          nezatékalo pod MŠ. Starosta odpověděl, že se při práci našla v budově otevřená trubka,  ze 

          které zatékalo pod MŠ.                                                                 

       -  dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38/2013 s firmou S.E.Q. spol. s r. o. Trutnov na změnu plnění 

          nově od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014.                                                                

                                    Souhlasí: 8 členů 

       -  dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 17/2014 s firmou Stavební společnost s. r. o. Hostinné na úpravu 

          požadavku ŘSD – doplnění předlažby – chodníky II. etapa – nově cena díla 5.362.424,- Kč 

          bez DPH a doba plnění do 19. 11. 2014.                                                              

                                   Souhlasí: 7 členů, zdržel se hlasování: 1 člen                         

       -  výsledek výběrové řízení na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Pilníkov“ a pověření pro 

          starostu k podpisu smlouvy                                                    

                                   souhlasí: 7 členů, zdržel se hlasování: 1 člen             

       -  výsledek výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Pilníkov – zdroj“ a pověření 

          pro starostu k podpisu smlouvy                                                                 

                                  Souhlasí: 7 členů, zdržel se hlasování: 1 člen                                  



                                                                                                                                                                            

5. S programem regenerace MPZ Pilníkov -  aktualizace 2014, kterou provedla firma TENET spol. s r. o.  

    Trutnov, Ing. arch. Vladimír Smilnický, seznámil přítomné p. Hubáček. 

                                   Souhlasí: 8 členů   

                                         

6. Náměty, připomínky:                                                            

    - starosta připomněl, že zastupitelstvo v tomto složení se schází naposled, vyjmenoval akce, které  

      se v tomto volebním období uskutečnily, poděkoval zastupitelům za odvedenou práci 

    - požadavek p. Homolky na umístění zrcadla v ulici Okružní 

    - starosta informoval, že od 4. do 8. 10 2014 bude uzavřen železniční přejezd Vlčice 

    - p. Homolka – dotaz, zda je možné posílat informace úřadu e-mailem. Starosta odpověděl, že to bude 

      řešit. 

- p. Slavík požádal, aby zastupitele obdrželi stanovisko od firmy ŠINDLAR o tom, proč nebyla řádně 

  plněna smlouva, která řeší přípojky. Starosta bude jejich vyjádření urgovat. 

- p. Homolka se ptal, co bude s územním plánem. Starosta  mu odpověděl, že p. Starý podal námitku,  

   ke které se musí opět vyjádřit všechny dotčené orgány. 

- p. Homolka se ptal, proč nefungují ukazatele rychlosti. Pan Hubálek odpověděl, že vymění baterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

M Ě S T O    P I L N Í K O V 

Usnesení č. 5/2014 
 
Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání dne 18. 9. 2014 usneslo takto: 
 

Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje: 
 
1)   návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu 
2)   rozpočtové opatření č. 3 – viz příloha k zápisu                                                  
3)   dodatek č. 533/2014/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2014. 
      Obsahem tohoto dodatku je stanovení maximální částky – 2.915.000,- Kč a změny zhotovitele stavby 
      - akce „Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov – II etapa“.  
4)  dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Alois Škop, Mladé Buky, kde se mění cena oproti SOD o  
      o více a méněpráce – navýšení o 70.392,72 Kč bez DPH                                             
5)   dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38/2013 s firmou S.E.Q. spol. s r. o. Trutnov, předmětem je změna 
      plnění – nově od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014 
6)   dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 17/2014 s firmou Stavební společnost s. r. o. Hostinné, který upravuje 
      požadavek ŘSD KHK – doplnění předlažby, nově cena díla 5.362.424,- Kč bez DPH a dobu plnění 
      do 19. 11. 2014                                                                      
7)   výsledek výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Pilníkov“ a pověřuje starostu 
      k podpisu smlouvy                            
8)   výsledek výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Pilníkov – zdroj“ a pověřuje                                                                                                                                                                                           
      starostu k podpisu smlouvy                                                                     
9)  Program regenerace MPZ Pilníkov – aktualizace 2014 na základě projednání s občany a veřejné     
      vyhlášky. Aktualizaci provedla firma TENET spol. s r. o., Trutnov, Ing. arch. Vladimír Smilnický.   
 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informaci k akci ČOV a kanalizace podanou Ing. Hurdálkem a Ing. Kaplanem 
                                                                                                          

 
                                                                                                                                                                        
……………………………………..                         …………………………………………….. 
            starosta města                                                              místostarosta města 
              Jiří Haken                                                                   František Hubáček 
 
 
 
Zapsala: Lenka Bernkrautová 
 
Ověřovatelé zápisu:   Ing. Karel Skutil                           ……………………….. 
 
                                   Luboš Balcar                                ……………………….. 
 
 
V Pilníkově 22. 9. 2014 
                                                   
                                           


