
                         

 

                   

 

 

                             Z Á P I S 
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov  konaného dne  19. 6.  2014 v zasedací místnosti 

Městského úřadu Pilníkov 

 

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

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

                     

Zapisovatel: František Hubáček                                     

 

 Program:  1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu                        

               2.  Projednání závěrečného účtu města a účetní závěrky za r. 2013                

                 3.  Inventarizační zpráva                           

                    4.  Nařízení města č. 1/2014          

                 5.  Stavební akce                        

                 6.  Smlouvy s firmami                                    

                 7.  Rozpočtové opatření č. 2                

                 8.  Náměty, připomínky                   

                 9.  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. 8 členů, zdržel se 

hlas.-1 člen 

                                                                                                                                                            

2. Projednání závěrečného účtu města a zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2013  

    - souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2013 bez výhrad – 9 členů 

    Účetní závěrka za rok 2013 – souhlasí 9 členů  

 

3. Inventarizační zprávu za rok 2013 přečetl starosta – souhlasí 9 členů 

 

4. Nařízení města č. 1/2014 o zákazu podomního prodeje na území města Pilníkov 

                     souhlasí: 9 členů 



 

5. Stavební akce: 

    Starosta seznámil přítomné se stavebními akcemi – odvodnění budovy MŠ, hygienické zázemí    

    v sokolovně, ČOV a přípojky, chodníky I. a II. etapa, oprava bytu v čp. 42                      

                                                                                              

6. Smlouvy:                                       

    - smlouva s firmou Šindlar s. r. o., Hradec Králové na přípojky pro ČOV                 

                               souhlasí: 8 členů, zdržel se hlasování: 1 člen 

- smlouva s firmou Ing. Javůrek Václav, Pardubice na provedení a zajištění veřejné zakázky na 

      chodníky II. etapa 

                               souhlasí: 9 členů 

    - smlouva s firmou STAFI s.. r. o. Dvůr Králové na provedení opravy hyg. zázemí v sokolovně 

                                souhlasí: 9 členů 

- smlouva s firmou Miloš Haase, Velké Svatoňovice na inženýrskou činnost a technický dozor  

   investora na akci opravy hyg. zázemí v sokolovně      

                                souhlasí: 8 členů, zdržel se hlasování: 1 člen 

- smlouva s firmou LTM Krkonoše, s. r.o., Svoboda nad Úpou na opravu místní komunikace     

   čp. 288 

                                souhlasí: 9 členů  

    - smlouva s firmou FINCO AUDIT, s.r. o. Trutnov na provedení přezkoumání hospodaření města 

       za rok 2014        souhlasí: 9 členů                                                                    

                                                         

  7. Rozpočtové opatření  č. 2 na dotaci na volby v částce 17.500,- Kč – přečetl p. Bartůněk 

                              souhlasí: 9 členů   

                                                                                                        

  8. Připomínky a náměty:                                                 

      - k bodu č. 4: dotaz p. Dostála, zda platí smlouva podepsaná při této nabídce – ano, smlouva platí, 

         nařízení je určeno proti podomním a pochůzkových prodejcům              

      - k bodu č. 5: Ing. Geisler, žádá aby nebyl nazýván oponentní projekt (posudek) s VUT Brno, ale 

         například alternativní posudek                                                            

      - k bodu č. 5: p. Pecina žádá, aby zaměstnanci firmy, která provádí opravu sokolovny neparkovali 

         u budovy v křižovatce z hlavní silnice 

      - k bodu č. 6: p. Doležal žádá vysvětlení, co se dělá v sokolovně, jaké změny tam budou a jaké jsou 

        úkoly stavebního dozoru                                           

      - k bodu č.6: p. Homolka, zda stavební dozor dělá fotodokumentaci akci 

      - starosta informoval o projednání územního plánu a termínu jeho projednání s veřejností a zároveň  

        programu  regenerace MPZ (vše bude na internetu)                                                      

      - Mgr. Skořepová informovala o výměně dveří a bočních oken (odsouhlaseno odborem památkové 

         péče MěÚ Trutnov. Dále předělání učebny na moderní laboratoř – vizualizace je na počítači, 

         náklady cca 300 tisíc Kč s podílem firmy KATA, a. s. Pilníkov     

      - Ing. Geisler kvitoval projednávání územního plánu s veřejností a projednávání přípojek ČOV a 

        kanalizace s majiteli nemovitostí 

     - Ing. Geisler kritizoval špatný postup při projednávání ČOV a kanalizace s občany od začátku  

       přípravy stavby 



                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                               M Ě S T O    P I L N Í K O V 
 

Usnesení č. 3/2014 
 
Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání dne 19. 6. 2014 usneslo takto: 
 

Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje: 
 
1)   návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu 
2)   projednání závěrečného účtu města Pilníkov a zprávu auditora o přezkoumání hospodaření za  
      rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2013 bez výhrad                         
3)   účetní závěrku města Pilníkov sestavenou k 31. 12. 2013                                                                                              
4)   inventarizační zprávu za rok 2013                                                                                                                                                              
5)   nařízení města č. 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města     
6)   smlouvu o dílo s firmou ŠINDLAR s. r. o. Hradec Králové, předmětem smlouvy jsou projekční                                                                                                                                                                                                       
      (přípojky) a inženýrská činnost a činnost autorského dozoru na stavbě „Pilníkov ČOV a kanalizace“ 
      za cenu 1.578.000,- Kč bez DPH 
7)  příkazní smlouvu č. 105/2014 s. Ing. Václavem Javůrkem, Na Babišti 525, Pardubice. 
      Předmětem smlouvy je provedení, zajištění a průběh veřejné zakázky „Vybudování komunikace 
      pro pěší včetně odvodnění v Pilníkově – II. etapa“ za cenu 25.000,- Kč bez DPH 
8)  smlouvu o dílo č. 4/204 s firmou STAFI spol. s r. o. Dvůr Králové nad Labem na provedení díla   
     „Oprava hygienického zázemí sokolovny v Pilníkově za cenu 316.275,70 Kč bez DPH 
9)  příkazní smlouvu č. 7/2014 s p. Milošem Haasem, Markoušovice 2013, Velké Svatoňovice. 
     Předmětem smlouvy je inženýrská činnost a technický dozor investora na akci „Oprava hygienického 
     zázemí sokolovny v Pilníkově“ za cenu 37.000,- Kč bez DPH 
10) smlouvu č.201474 s firmou FINCO-AUDIT, spol. s r. o. Trutnov na přezkoumání hospodaření  
      města Pilníkov za rok 2014 za cenu 27.000,- Kč bez DPH                                           
11) smlouvu o dílo č. 17/2014 s firmou LTM Krkonoše s. r. o., Lázeňská 199, Svoboda nad Úpou   
      na opravu místní komunikace k čp. 288 za cenu 112.148,- Kč bez DPH 
12) rozpočtové opatření č. 2 – dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 17.500,- Kč 
13) pověření pro starostu města k jednání s firmou TRIO-PROJEKT, spol. s r. o.Dvůr Králové n. Labem 
       o zajištění dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby na akci „Snížení 
       energetické náročnosti a instalaci tepelného čerpadla v budově MŠ Pilníkov 
 

Zastupitelstvo města Pilníkov bere na vědomí: 
- informaci starosty města ve věci oznámení a veřejného projednávání návrhu Územního plánu Pilníkov 
   a k programu regenerace MPZ Pilníkov – aktualizace 2014                                     
  
                                                                                                                                                                        
……………………………………..                         …………………………………………….. 
            starosta města                                                              místostarosta města 
              Jiří Haken                                                                   František Hubáček 
 
 
Zapsal: František Hubáček 
 
Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Veronika Sokolovičová    ………………………… 
 
                                   Ing. Karel Skutil                        ………………………… 
V Pilníkově 23.6. 2014 



                                           


