
                         

 

                   

 

 

                             Z Á P I S 
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov  konaného dne  27. 2.  2014 v zasedací místnosti 

Městského úřadu Pilníkov 

 

Přítomni:   Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František,   Bartůněk František, Slavík Miroslav, 

                  Hubálek Libor, Ing.  Skutil Karel, Klapka Miroslav, Mgr. Sokolovičová Veronika  

                   

Nepřítomni:                                                                                                          

Zapisovatelka: Lenka Bernkrautová                                      

 

 Program:  1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu                        

               2.  Návrh rozpočtu na rok 2014                                                           

                 3.  Příspěvky                                           

                    4.  Rozpočtová opatření č. 12, 13        

                 5.  Závěrka ZŠ a MŠ Pilníkov                   

                 6.  Lesy-voda, s. r. o. Pilníkov                         

                 7.  Odpady                                   

                 8.  Smlouvy                    

                 9.  Náměty, připomínky                  

                10. Usnesení                   

                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Program odsouhlasen všemi přítomnými  členy zastupitelstva  

 

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

Volba ověřovatelů zápisu –  Ing. Karel Skutil, Mgr. Veronika Sokolovičová – souhl. 7 členů, zdržel se 

hlas.-2 členové 

                                                                                                                                                            

 

2. S návrhem rozpočtu seznámil přítomné p. Bartůněk. Rozpočet s příjmy a výdaji v částce 21.175.000,-   

    Kč – viz příloha k zápisu               

                               Souhlasí: 9 členů                                                          

 



3. Žádosti o příspěvky na činnost práce s mládeží a kulturní akce: 

    - TJ Spartak Pilníkov – 30.000,- Kč – souhlasí 9 členů 

    - Myslivecké sdružení Krakonoš Pilníkov – 15.000,- Kč – souhlasí 9 členů 

    - Český rybářský svaz – místní skupina Pilníkov – 7.000,- Kč – souhlasí 9 členů 

    - Sbor dobrovolných hasičů Pilníkov – 20.000,- Kč – souhlasí 9 členů 

    - Hudební skupina Kaluže Pilníkov – 15.000,- Kč – souhlasí 9 členů 

    - Jezdecký klub Pastviny Pilníkov – 15.000,- Kč – souhlasí 9 členů 

    - Pilníkovský Písničkář, p. Jiří Kulka – 5.000,- Kč – souhl.0 členů,proti 7 členů,zdržel se hlas.2 členové 

    - Domov pro seniory Pilníkov – 5.000,- Kč – souhlasí 8 členů, zdržel se hlasování 1 člen 

    - Euroregion Glacensis – 4.904,- Kč – souhlasí 9 členů 

    - členský příspěvek SOP na rok 2014  ve výši 22.450,- Kč                 

                                                              

4.  Rozpočtová opatření č. 12, 13 – viz příloha k zápisu – přečetl p. Bartůněk 

                     souhlasí: 9 členů 

 

5.  Se závěrkou  ZŠ a MŠ Pilníkov a  hospodařením za rok 2013 seznámil přítomné starosta                                           

                     souhlasí: 9 členů                                       

     - převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Pilníkov ve výši 104.394,69 Kč do rezervního fondu                                  

                     souhlasí: 9 členů                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

6.  Lesy – voda, s. r. o. Pilníkov – Ing. Klikoš seznámil přítomné s kalkulací vody  na rok 2014   

    - vodné na rok 2014 – 18,69 Kč/m3 bez DPH, stočné – 27,55 Kč/m3 bez DPH, 

       cena vody pro Chotěvice – 14,53 Kč/m3 bez DPH                                                     

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                           

7. Odpady – vyúčtování za rok 2013 přečetl starosta, příjmy činily 556.648,60 Kč, náklady 663.091,- Kč   

    - doplatek města 106.442,40 Kč. Návrh na poplatek za svoz odpadu na rok 2014 je 460,-Kč/osobu/rok, 

       230,- Kč/dítě do 14 let/rok, 460,- Kč za objekt, který není určen k trvalému bydlení,                               

       600,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty 

                     souhlasí: 9 členů           

- p. Homolka dotaz, zda by bylo možné přidat nádoby na tříděný odpad – bude se řešit  možností  

   výpůjčky 

- Mgr. Skořepová – připomínka, že škola dělá 2x ročně sběr papíru 

- p. Včelišová – důchodci také dělají sběr papíru + ošacení pro Diakonii Broumov 

- p. Klapka  dotaz, zda se váží odpad, který se odváží – odpověď starosty  - ano  

                                                                                                           

8. Smlouvy:                     

    - smlouva s Pojišťovnou Kooperativa na pojištění majetku za 52.451,- Kč                              

                           Souhlasí: 9 členů                                                                   

                                                                                                        

9. Náměty, připomínky:                                                                                 .  

    - připomínka p. Slavíka, že na obnovu vodovodu se má tvořit rezerva – financování je součástí 

       rozpočtu                                                                                      

    - starosta seznámil přítomné s akcemi, které se mají realizovat v roce 2014   



    - dotaz p. Homolky – jaký je posun v jednání ohledně ČOV (petice podaná ohledně ČOV).  

       Na petici bylo v zákonné lhůtě odpovězeno a jako přílohou bylo vyjádření Ing.Jakoubka a projektanta 

       Bc. Bárty – viz Pilníkovský občasník. 

       Proč se město nevyjádřilo k připomínkám petice? Místostarosta Hubáček sdělil, že občané už chodí 

       na úřad, s tím, že už by petici nepodepsali, nevěděli přesně co podepisují. 

       Zklamání nad jednáním na sále ohledně ČOV a kanalizace. 

    - dotaz p. Homolky, zda může dojít k zastavení akce ČOV a kanalizace – starosta sdělil, že výběrové 

       řízení na zhotovitele stavby běží dál + žádost o dotaci z KÚ Hradec Králové 

       - vyjádření p. starosty, že po minulém zasedání jeli za Ing. Jakoubkem, Agroprojekce Litomyšl s.r.o.,  

          který  je odborník na ČOV a   kanalizace a který poskytl vyjádření k naší ČOV.                                                 

          Dále starosta informoval o postupných krocích   realizace od územního řízení po současnost. 

    - starosta se vyjádřil k přečerpávacím stanicím – kdyby se měl snížit počet těchto stanic, tak by se 

      musel předělat celý projekt a to by mělo asi vliv na dotaci. Letná by se případně dala řešit jinak. 

    - poděkování p. Luňáka za hasiče za podporu města pro hasičský sbor                                

       Sdělil, že mají nabídku na bezúplatný převod vozidla  Mitsubishi L300 od Hasičského záchranného 
       sboru Královéhradeckého kraje. Staré vozidlo zn. Mitsubishi L200 se bude moci nabídnout k prodeji.                                                                                              
    - dotaz p. Homolky, kdy má dojít k výběru zhotovitele   - odpověď,   výběr zhotovitele v současné době 
       probíhá                                 
    - p. Hubáček přečetl část vyjádření Ing. Jakoubka ohledně ČOV               
    - dotaz p. Kornfelda, kolik bylo projektů na ČOV (není přesvědčen o tom, zda je projekt dobrý) 
    - p. Bartůněk se vyjádřil k tomu, že se lidé obávají domácích čerpacích stanic a údržby o ně 
    - Ing. Skutil podotkl, že bude muset být ještě jedna schůzka s lidmi, aby se jim vše vysvětlilo 
    - p. Šída – dal příklad, že dotace nemusí být poskytnuta nebo bude v jiné výši                       
    - p. Kornfeld poděkoval, že se město zabývá opravou cesty k nim 
     - p. Homolka měl dotaz, zda by se u sportoviště mohly vysázet nějaké stromky – odpověď p. Šídy, 
       že by navrhoval raději túje.                                                                                   
     - dotaz p. Homolky, zda bude jednání ohledně územního plánu – starosta odpověděl, že ano, ale až 
       po vyjádření všech dotčených orgánů                                                                  
     - dotaz p. Homolky, zda by bylo možné informovat občany o novinkách hromadně e-mailem - bude 
        se řešit                                                                                   
     - p. Včelišová – dotaz, zda se bude něco dělat v místnosti v sokolovně, kde se scházejí důchodci  –                               
        starosta odpověděl, že je už ve výrobě malá kuchyňská linka                                                                                                                                                                                             
     - připomínka p. Bernkrautové na spalování odpadů, které zamořují celé město                           
 
 
 
 
  
 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

M Ě S T O    P I L N Í K O V 
 

Usnesení č. 1/2014 
 
Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání dne 27. 2. 2014 usneslo takto: 
 

Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje: 
 
1)   návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu 
2)   rozpočet na rok 2014 s příjmy 21.175.000,- Kč a výdaji 21.175.000,- Kč – viz  příloha k zápisu 
3)   příspěvky na činnost s mládeží a kulturní akce: TJ Spartak Pilníkov – 30.000,- 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. – 15.000,- Kč,    
      Jezdecký klub Pastviny Pilníkov – 15.000,- Kč.                                                  
 4)  členský příspěvek Euroregionu Glacensis na rok 2014 ve výši 4.904,- Kč                           
 5)  členský příspěvek SOP na rok 2014                                                             
 6)  příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Domov pro seniory Pilníkov na pořádání akcí v r. 2014 
 7)  rozpočtová opatření č. 12 a č. 13 – viz příloha k zápisu                                  
 8)  účetní závěrku a výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Pilníkov  za rok 2013 
 9)  převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Pilníkov do rezervního fondu ve výši 104.394,69 Kč           
10) poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2014  - 460,- Kč/osoba/rok, 230,- Kč/ 
      dítě do 14 let/rok, 460,- Kč/rok za objekt, který není určen k trvalému bydlení, 600,- Kč/ rok pro  
      podnikatelské subjekty                                                                                
11) pojistnou smlouvu č. 7720814034 s firmou Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna, Insurance Group 
       se sídlem Praha 8 na pojištění majetku města Pilníkov za cenu 52.451,- Kč  
 

Zastupitelstvo města Pilníkov neschvaluje: 
- poskytnutí finanční hotovosti ve výši 5.000,- Kč na podporu 2. ročníku Pilníkovského písničkáře 2014 
  dle žádosti  p. Jiřího Kulky, Pilníkov 198 
 

Zastupitelstvo města Pilníkov bere na vědomí: 
- kalkulaci vodného pro rok 2014 ve výši 18,69 Kč/m3 bez DPH pro odběratele v Pilníkově, cena vody 
   předaná pro Chotěvice 14,53 Kč/m3 bez DPH, kalkulaci stočného pro rok 2014 ve výši 27,55 Kč/m3 
   bez DPH 
- plán financování obnovy vodovodu a kanalizace města Pilníkov na období 2014 - 2018 
- vyúčtování za svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2013 pro město Pilníkov 
 
 
                                                                                                                                                                        
……………………………………..                         …………………………………………….. 
            starosta města                                                              místostarosta města 
              Jiří Haken                                                                   František Hubáček 
 
Zapsala: L. Bernkrautová 
 
Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Veronika Sokolovičová    ………………………… 
 
                                   Ing. Karel Skutil                        ………………………… 
 
V Pilníkově  6. 3. 2014 


