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z veřejného zasedání Zastupitelstva rněsta Pilníkov konaného dne 25.2.2020 od 3.8:00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu pilníkov

Zasedání Zastupitelstva města Pilníkov bylo zahájeno v 18:0O hodin §tarostou města panem Josefem
Červeným (dále jen ,předsedající"}, ktený přivítal všechny přítomné spoluobčany.

Přítomni: Josef Červený, Petr Jirásko, Mgr. Markéta 6ábrišová, Petr Pěchoč, Miroslav Klapka, lng. Pavel
Fajfr, Dušan Hanuš

Omluveni : Hana Blažková , Libor Luňák

7 členů - zastupitelstvo bylo usnášení schopné

1} Určení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele: Předsedající navrhl na určení ověřovatelů zápisu Mgr.
Markétu Gábrišovou a Dušana Hanuše a určení zapisovatele paní Miluši Čubičovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov určuie ověřovatele zápisu Mgr. Markétu Gábrišovou a
Dušana Hanuše a zapisovatelku Miluši Čubičovou.
Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro..,7....členů, proti...0.., členů, zdržel se hlasování,.., 0."....člen

2| Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a před hlasováním dal možnost vyjádřit se
přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Program:

Smlouvy s firmami: ERV - Darovací smlouva, Martin Novotný - Smlouva o dílo na akci Pilníkovská
pouť, Dodatek č, 4 Smlouvy o dílo s BAK &PDV Stavby * Pilníkov, Smlouva s ČSOn pojišťovna na
pojištění požárního vozidla, Smlouva na svoz tuků a olejů s Transport Trutnov,
- Členský příspěvek Euroregionu Glacensis
- Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov
- Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
- Závěrka hospodařeníZŠ a tvtŠ Pilníkov za rok 20],9

- FinanČní příspěvky města na činnost práce s mládeží pro místní spolky, sdružení, příspěvky pro

ostatní ústavy a organizace a Farní charitu Dvůr králové nad Labem
- Výroční zpráva za rok 2019 o svobodném přístupu k informacím
- lnvestičnízáměr,,Dispoziční úpravy v BD čp. 58 v Pilníkově"
- Schválení závazného postupu pro přidělování bytů v majetku obce
- Obecně závazná vyhláška č"l/Za2O o místním poplatku z pobytu



Obecně závazná vyhláška č.2l2a2a kterou se ruší OZV města Pilníkov
Zámér prodeje části pozemku 1354 v k.ú. Pilníkov lll

lnformace: kanalizace a ČOV, kulturní a sportovní akce, ÚP

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje program zasedání dle bodu 2

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro,.7,..členů, proti,..0...... členů, zdržel se hlasování....0..,.členů

3} Darovací smlouva s firmou Ekologický rozvoj a výstavby s.r.o. lČO: 274O45I4 na uspořádání kulturní akce
Representační ples v hodnotě 3.000,-Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Darovací smlouvu s firmou Ekologický rozvoj a
uýstavby s.r.o. lČO: Z74a45t4 na uspořádání kulturní akce Representační ples v hodnotě 3.00o,-Kč.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupltele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez
připomínek. Výsledek hlasování: Pro...7...členů, proti...0...." členů, zdrželse hlasování....0....členů
Usnesení č. 3 bylo přijato

4} Srnlouva o dílo s Martinem Novotným, Mladé Buky 27!,lČO: 4.651182?, na zabezpečení akce Pilníkovská
pouí v počtu 7ks zábavných atrakcí za celkovou cenu ].5.000,-Kč.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje smlouvu o dílo s Martinem Novotným, Mladé
Buky 27t, tČO: +OStt822, na zabezpečení akce Pilníkovská pout', v počtu 7ks zábavných atrakcí za
celkovou cenu 15.000,-Kč a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez
připomínek. Výsledek hlasování: Pro...7...členů, proti...0..... členů, zdňel se hlasování....0....členů
Usnesení č.4 bylo přijato

5} Dodatek č.4 Smouvy o dílo ze dne IZ,9.2018 se ,,Společností BAK&PDV Stavby - Pilníkov" se sídlem
Žitenická 871,/L 190 00 Praha 9 - Prosek, spočívající v provedenívíceprací a méně pracídle změnových
listŮ 3 - 3]" mimo zrušené 1Z,Z7,23,Z8 na změnu ceny díla bez DPH + 133.523,69 Kč.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Dodatek č.4 Smouvy o dílo ze dne 12.9.2018 se
,,SpoleČností BAK&PDV §tavby - Pilníkov" se sídlem Žitenická 87Llt,19O 00 Praha 9 - Prosek, spočívající
v provedení víceprací a méně prací dle změnorných listŮ 3-31 mimo zrušené L2,22,23,28 na změnu ceny
díla bez DPH + 133.523,69 Kč a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení

- Pan Fajfr doplnil bod o připomínku, že dodatek byl zastupitelům poslán pouze 1 týden před konáním
veřejného zasedání, požaduje dále seznam všech prací, protože nenašel v poslaném e-mailu všechny
přílohy, měl dále připomínky k odvozu hlíny ze stavby, byly provedeny odpočty za odvoz za místní čerpací
staniciJVM Oil
- pan Klapka doplnil bod o názor, že v rámci dodatku je snaha ušetřit finance na výstavbu ČOV a kanalizace
(konkr. změna u oplocení přečerpávacích stanic, u určitých komunikací čizměna obloženífasády u ČOv1,
ale do budoucna tyto změny žádnou úsporu nepřinesou, dále požaduje vážní lístky při odvozu hlíny firmou
BAK, na coŽ reagovali pan starosta a pan Voborník tím, že tento požadavek není stanoven ve smlouvě a
město tedy nemá nárok požadovat od firmy BAK, kam je hlína odvážena.
- pan starosta dále ujistil občany, že dodatkem se nesnižuje kvalita stavby, jen je šetřeno na věcech, které i
na kanalizacích okolních obcí nebyly provedeny a přesto fungují.



-pan Klapka uvedl, že při pondělním jednání dne 24.7.2020 přítomný tng. Charvát, ktený provádí technický
dozor stavby, neodpověděl na otázky p.Fajfra a p. Klapky

Výsledek hlasování: Pro.,.5..,členů, proti...2..... členů, zdržel se hlasování....0....členů
Usnesení č.5 bylo přijato

-pan Klapka požadoval po hlasování o bodu 5 uvést do zápisu následující: pan starosta Červený nechal
hlasovat o schválení smlouvy {dodatku} dle bodu 5, ačkoliv nezajistilv písemné formě požadované
odůvodnění pro objektivní posouzení zastupitelů
- pan starosta požadoval uvést do zápisu dotaz na ostatní zastupitele, zda obdrželi neobjektivní či
nedostateČné informace ohledně dodatku, p. Jirásko, p. Pěchoč, p.Hanuš a Mgr. Gábrišová se vyjádřili, že
vŠe bylo dostatečně vysvětleno a vše bylo srozumitelné, obdrželitaké všechny přílohy
- pan Geisler se divil, proč pan Klapka požaduje vše písemně, když on sám nebyl schopný poslat písemné
vyjádření na záležitosti týkající se změn Úe jerro pozemků
- pan Klapka reagoval, že nikdy nebyly žádné žádosti předány na podatelnu Městského úřadu v Pilníkově,
tudíž nebylo potřeba na nic odpovídat a záležitosti pana Geislera vyřizovat.

6) Smlouva č. 5155538789 s ČSOB pojišťovna, a.s. lČO: 45534306 na havarijnípojištěnídopravního
automobilu Volkswagen Transporter za cenu 2].,480,-Kč / rok.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu č. 6155538789 s ČSOB pojištbvna, a.s.
lČO: +SSga306 na havarijní pojištění dopravního automobilu Volkswagen Transporter za cenu 21.480,-Kč
/ rak a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro...7...členů, proti...0...". členů, zdrželse hlasování....0,...členů.
Usnesení č.6 bylo přijato

7) Smlouva na svoz odpadu se spol. Transport Trutnov s.r.o. lČO: 62063588 na pronájem nádob na jedlé
tuky a oleje za cenu 173,-Kč / rok / ks vč. DPH
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu na svoz odpadu se spol. Transport
Trutnov s.r.o. lČO: 62063588 na pronájem nádob na jedlé tuky a oleje za cenu 173,-Kč / rok l ks vč. DpH
pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro,..7...členů, proti.,.0..... členů, zdržel se hlasování.,.,0..,.členů

8) Členský příspěvek Euroregionu Glacensis na rok 2020 ve výši 6,-Kč na členského obyvatele, což je
v případě našeho města -1.63.4,-Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje členský příspěvek Euroregionu Glacensis na rok
2020 ve v'ýŠi 6,-KČ na členského obyvatele, což je v případě našeho města 7.6t4,-Kč a pověřuje starostu
k proplacení.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez
připomínek. Výsledek hlasování: Pro...7...členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování....0....členů

Usnesení č.8 bylo přijato

9} Se zprávou inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov zarak2a19
dle vyhláškv č.27a/2O10 Sb. a vnitřního předpisu seznámila přítomné Mgr. Markéta Gábrišová, Rozdíly při
inventarizaci nebyly zjištěny.

Návrh usnesenÍ: zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019



Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení. Bez
připomínek. Výsledek hlasování: Pro..,7..,členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování...,0....členů

10} Přijetídotace od ÚP na VPP ve výši 15,000,- Kč v roce zalg, dotace od ÚP na VPP ve výši 30.000,- Kč
v roce 2020.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje přijetí dotace od ÚP na VPP ve výši 15.000,- Kč
v roce 2Ot9, dotace od ÚP na VPP ve výši 30.0O0,-Kč v roce Z02O.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení. Bez
připomínek. Výsledek hlasování: Pro..,7,,.členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování....0....členů

11} Rozpočtová opatření č.13/2a19 a 14l2Ot9 a L/2a20, viz přílohy k zápisu, přítomné seznámila
předsedkyně finančního výboru tVlgr. Markéta Gábrišová.

Č. tE/zotg dotace z úřadu práce na Vpp ve výši 15.000,-Kč
Č. UlZOtS úprava a vyrovnání rozpočtu dle přílohy zápisu
Č.tlZOZO dotace z úřadu práce na VPP ve výši 30.000,-Kč

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje rozpočtová opatření č.t3/2oL9 a L4/2oL9 a
tlzOz0 dle bodu 11.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení. Bez
připomínek. Výsledek hlasování: Pro,.,7...členů, proti..,0..... členů, zdržel se hlasování.,,.0....členů

12) Přehled o hospodářském výsledku ZŠ a VtŠ Pilníkov a stav fondů r.2OL9.7právu předkládá Mgr, llona
Skořepová - Žádost o převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu v částce 30.662,- Kč.
Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupiteIe k doplnění zprávy.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje převedení hospodářského v,ýsledku ZŠ a MŠ
Pilníkov ve v,ýši 30.662,- Kč do rezervního Ťondu.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení. Bez
připomínek.Výsledek hlasování: Pro..,7... členů, proti...0..,. členů, zdržel se hlasování...0....členů

Usnesení č.12 bylo přijato

13) FinanČní příspěvky města na činnost práce s mládeží pro místní spolky, sdružení, příspěvky pro ostatní
Ústavy a organizace a Farní charitu Dvůr Králové nad Labem na základě smluvního vztahu o poskytnutí
finanČního příspěvku pro rok 2a2O: TJ Spartak Pilníkov,z,s - 80.000,-Kč, Myslivecký spolek Pilníkov -
]"5.000,- KČ, ČRS místní skupina Pilníkov -7.a}O,- Kč, SH Čvts sbor dobrovolných hasičů pilníkov - 10.000,-
KČ, FEKOBE Nedvídek Pilníkov - 5.000,- Kč, Oblastnícharita Dvůr Králové n/L* 3,00O,- Kč, Naděje z kamionu
0,-KČ {příspěvek ve výši 5.000,-Kč bude darován přímo na Nikolase z Valdic ), Nobilis Vitae, z.ú * 5.000,-Kč,
Tlupa Tlap - 15.000,-Kč.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje finanční příspěvky města na činnost práce
s mládeŽÍ pro místní spolky, sdružení, příspěvky pro ostatní ústavy a organizace a Farní charitu Dvůr
Králové nad Labem na základě smluvního vztahu o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2020: TJ
§partak Pilníkov,z.s - 80.000,-Kč, Myslivecký spolek Pilníkov - 15.000,- Kč, ČRS místní skupina pilníkov -
7.aaa,- KČ, SH ČrU§ Sbor dobrovotných hasičů Pilníkov - 10.oo0,- Kó FEKOBE Nedvídek pilníkov - 5.000,-
KČ, Oblastní charita DvŮr Králové n/L - 3.000,- Kč, Naděje z kamionu 0,-Kč (příspěvek ve v,ýši 5.0oo,_Kč
bude darován přímo na Nikolase z Valdic }, Nobilis Vitae, z.ú - 5.000,-Kč, Tlupa Tlap - 15.000,-Kč a
pověřuje starostu k vyhotovení smluv a jejímu podpisu.



Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.

-pan Zbyněk Kempf se dotazoval, jak je možné, že Nobilis vitae, z.ú dostane příspěvek i v případě, že akce
není konaná pro děti, jaká jsou pravidla vyplácení? Pan starosta odpověděl, že pravidla jsou dostupná na
webových stránkách města. Pan Pěchoč uvedl, že se tento rok rozhodli příspěvek záměrně neposkytnout
akci Naděje z kamionu, ale přímo konkrétnímu chlapci (Nikolasovi z Valdic). Pan Zbyněk Kempf uvedl, že
jsou stanoveny nové podmínky týkající se předání IaO% výtěžku chlapci z akce Naděje z kamionu.

Výsledek hlasování: Pro...6...členů, proti...0..-.. členů, zdrželse hlasování....1"....členů

Usnesení č.13 bylo přijato

14) Schválení výroční zprávy dle zákona č. 1,06/L999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
Se zprávou seznámil přítomné předsedající.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 §b. o
svobodném přístupu k informacím za rok 2019

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení, Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro...7....členů, proti.,.0..,.. členů, zdržel se hlasování....0.,..členů
Usnesení č. 14 bylo přijato

15} Schválení investičního záměru ,,Dispoziční úpravy v BD čp. 58 v Pilníkově" a souhlas s podáním žádosti
o podporu na Ministerstvo financí

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje investiční zámér,,Dispoziční úpravy v BD čp. 58
v Pilníkově" a souhlasí s podáním žádosti o podporu na Ministerstvo financí.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek,
Výsledek hlasování: Pro...7..,.členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování....0....členů
Usnesení č. 15 bylo přijato

16) Schválenízávazného postupu pravidel pro přidělováníbytů v majetku města včetně vymezeníokruhu
ŽadatelŮ, stanovenívýše nájemného a návrh smlouvy o pronájmu se zakotvením zákazu pronájmu třetím
osobám.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje závazný postup pravidel pro přidělování bytů
v majetku města vČetně vymezení okruhu žadatelů, stanovení v,ýše nájemného a návrh smlouvy o
pronájmu se zakotvením zákazu pronájmu třetím osobám.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro...7....členů, proti..,0..... členů, zdržel se hlasování ....0....členů
Usnesení č. 16 bylo přijato

tll Zastupitelstvo Města Pilníkov vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2O2a, o místním poplatku
z pobytu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. tí2o2l, o místním
poplatku z pobytu.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Výsledek
hlasování: Pro",,7... členů, proti...,0.,. členů,..,zdržel se hlasování,,..0.....člen

Usnesení č. 17 bylo přijato



18} Zastupitelstvo tVlěsta Pilníkov vydává obecně závaznou vyhlášku č.2/2a2O, kterou se ruŠí obecně

závazná vyhláška města Pilníkov o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2l2O2O, kterou se

ruší obecně závazná vyhláška města Pilníkov o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Výsledek

hlasování: Pro... 7... členů, proti....0... členů,...zdržel se hlasování....0.....člen

Usnesení č. 18 bylo přijato

19} Záměr prodeje částipozemku p.č.135a/2 v k.ú. Pilníkov lll o velikosti9m2, odděleného z pozemku 1354

v k.ú. Pilníkov lll .

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Zámér prodeje části pozemku p.Č.135412v k.Ú.

Pilníkov lll o velikosti9m2, odděleného z pozemku 1354 v k.ú. Pilníkov ll! .

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Výsledek

hlasování: Pro... 7... členů, proti....0... členů,...zdržel se hlasování....0.....člen

Usnesení č. 19 bylo přijato

Různé:
stav Čov a kanalizace, Úp -

Starosta seznámil s dokončením Změn č.2 a č.3 ÚP s nabytím účinnosti dne 22.1,.2O20. Zároveň vyzval všechny
občany a zájemce o následující změnu k podání návrhů změn ÚP, které jsou plánovány na přelom roku 2020, dále
pozval přítomné na následujícíkulturní a sportovníakce:
26.2. přednáška o artróze a artritidě, bolesti zad a ledvin v zasedačce MěÚ
27.2- 19.3. 16;00 - 1,7:30h ve volebnímístnosti sokolovny pořádá klub důchodců sběr použitého textilu, obuvi,
oděvů a nádobí.
28.2. sportovníples ( Slunce )

6. 3. Městský ples (Slunce )

8. 3. maškarníkarneval pro děti ( Slunce )

23.3. představenístudie veřejné zeleně ( Slunce )

Diskuse :

- Poděkovánípana Františka Bartůňka za dotaci na rok 2020 pro Spartak Pilníkov.
- Poděkování MUDr. Miroslava Voženílka za dotaci na rok 2020 pro Myslivecký spolek,
- Ladislav Vitvar ml. se dotazoval, kdy budou odstraněna betonová svodidla u hlavnísilnice. Pan starosta

odpověděl, že se na jejich odstranění pracuje.
- Zastupitel Dušan Hanuš se omluvil za chybné uzavřenívody dne 24,2,2a2O v rámci poruchy vodovodu.

Dále upozornil občany, že odečty vody budou kvůli změně DPH od 1,.5.2OZ0 probíhat k datu 30.4.2O2O a

dále pak,iiž klasicky ke konci každého čtvrtletí.
- lng. Karel Skutil st. se vyjádřil k bodu 5, a to k obložení nově vzniklé ČOV, o kterém jako bývalý
místostarosta rozhodoval. Rozhodl se pro dané obložení, které je drahé, ale je to záruka do budoucna,
cihla je pohledová, kvalitní a tepelně izolační, Co se týká interiéru, neměla tu být fasáda z dŮvodu vlhkého

prostředí a možnosti plesnivění.
- pan Klapka dodal, že obloženíbylo určeno na spoustu let a opozice požadovala písemné vyjádření

z pohledu projektanta, proč byla tato varianta na začátku v pořádku a nyní nenía nastává změna.
- Karel Skutil se dotazoval, jak probíhají kontroly budované kanalizace, protože zaznamenal nesprávné

postupy při výstavbě,
- Zbyněk Kempf potvrdil tvrzení pana Skutila a dodal, že nevěří, že se vše u kanalizace provádí v pořádku.
- Jiří Geisler k tomu uvedl, že vše má na starosti pan Charvát a ten by měl tyto problémy řešit.



starosta Červený Josef

Ověřovatelé zápisu: gr. Markéta Gábrišová

místostarosta města - Jirásko petr

Dušan Hanuš...

Ya 'íW4
Zapisovatel; Miluše Čubičová

V Pilníkově dne 25.2.2020


