
zÁpls 3l2o22a usNESENí

z veřejného zasedáníZastupitelstva města Pilníkov konaného dne 09.08.2O22 od 18:00 hodin v zasedací
místnosti městského úřadu pilníkov.

ZasedánÍZastupitelstva města Pilníkov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou města panem Josefem
Červeným (dále jen ,,předsedající"), který přivítal všechny přítomné spoluobčany a hosty.

Přítomni: Josef Červený, Petr Jirásko, Mgr. Markéta Gábrišová, petr pěchoč, Hana Blažková, Miroslav Klapka,
lng. Pavel Fajfr, Dušan Hanuš, Libor Luňák.

Omluveni:

9 členů - zastupitelstvo bylo usnášeníschopné

ObČané jsou upozorněni na to, že z jednání je pořizován zvukový záznam, který bude sloužit pouze jako
Podklad Pro Pořízenízápisu z jednánízastupitelstva, Po vyhotovenízápisu bude tento záznam zlikvidován
dle povinností stanovených zákonem.
Délka diskusního příspěvku: Vystoupení každého řádně přihlášeného občana je stanoveno v rozsahu 5
minut, a to jedenkrát k projednávanému bodu, přičemž občan může na vyzvánípředsedajícího ještě
rea8ovat na dotazy vznesené členy zastupitelstva města k jeho vystoupení.
V Úvodu svého vystoupenísdělíobčan své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popřípadě v jaké
záleŽitosti chce vystoupit. Zápis a usnesení 2/2022 zasedánízastupitelstva byl řádně ověřen a nebyly proti
němu vzneseny námitky,

1) UrČení ověřovatelŮ zápisu a urČení zapisovatele: Předsedající navrhl na určeníověřovatelů zápisu Mgr.
Markétu GábriŠovou a Hanu Blažkovou a určení zapisovatele Miluši Čubičovou.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov určuje ověřovatele zápisu Mgr. Markétu Gábrišovou a Hanu
Blažkovou a zapisovatelku Miluši Čubičovou.
Předsedajícívyzval přítomné spoluobČany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro..9.členů, proti...0... členů, zdržel se hlasování...o...členů
Usnesení č. 1 byIo přijato

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

Program:

Zpráva o činnosti MěÚ za uplynulé období
Smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, Smlouva o dílo s oK Zahrady s.r.o.,
Smlouva o dílo s Umbrella s.r.o. na realizaci zámkové dlažby u čp.58, Smlouva o dílo s Umbrella



s.r.o. na realizaci oPloceníkoupaliŠtě, Smlouva o dílo s Umbrella s.r.o. na realizaci silničních obrub
na Hradčíně

Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
Žádost o odkoupení pozemku

lnformace: kulturní akce
Diskuse:

Závér:

Starosta města P. Červený, navrhuje doplnění pro8ramu o body: Smlouva o budoucísmlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, Výběr dodavatele pro ,,Stavební úpravy a
přístavbu poŽÁnruÍ ZBRoJNlcE č.p.151 v pilníkově''.

Předsedajícídal hlasovat o zařazení bodu do programu.

Pro 9 členů, proti 0 členů, zdržel se O členů

Návrh na usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje program zasedání dle bodu 2.
PředsedajícívYzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasovánÍ: Pro ...9 členů, proti...0...... členů, zdržel se hlasování 0...členů
Usnesení č. 2 bylo přijato

3| Zpráva o činnosti MěÚ Pilníkov za uplynulé období.

Návrh na usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvatuje lprávu o činnosti Měú p|lníkov za uplynuté
období. (bez materiálu)
Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro ...7 členů, proti...0...... členů, zdržel se hlasování 2 členové
Usnesení č. 3 bylo přijato

4) Smlouva o zřízení věcného břemene číslo 6DHM 220237 s povodím Labe, státní podnik lčo: zoggooos
sPoČÍvající v uloŽení inŽenýrské sítě za celkovou cenu úplaty ve výši 2.235,- Kč + DpH.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pitníkov schvaluje Smlouva o zřízení věcného břemene číslo
6DHM22O237 s Povodím Labe, státní podnik lČO: ZOSgo005 spočívající v utožení inženýrské sítě za
celkovou cenu úplaty ve výši 2.235,- Kč + DPH.

PředsedajícívYzval Přítomné spoluobČany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Výsledek
hlasování: Pro...9.. členů, proti...O...členů, zdržel se hlasování...0..,členů

Usnesení č. 4 bylo přijato

5 Smlouva o dílo s OK Zahrady s.r.o. lČ: 28768655 na provedení zakázky,,Výběr zhotovitele na výsadbu ve
vybraných plochách v Pilníkově za cenu 381.653,78 Kč bez DPH.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvatuje Smlouva o díto s oK Zahrady s.r.o. lč: 28768655
na Provedení zakázkY,,Výběr zhotovitele na výsadbu ve vybraných ptochách v pilníkově za cenu
381.653,78 Kč bez DPH.

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

Pan Fili Dostál se dota zoval, zda je v plánu výsadba kolem čovl pan starosta odpověděl, že se toto
prozatím neplánuje

Pan Kolín se dotazoval, co je bráno jako východníčást náměstí? odpověd,: Je to parčík směrem do ulice Ke
Hřišti, kolem Morového sloupu.



Pan KlaPka Miroslav se dotazoval, zda se bere v úvahu vytvořená studie Ateliérem Tečka. pan starosta
uvedl, Že se ze studie urČitě vychází,jen je dle doporučeníarboristy upravováno množství a umístění
stromŮ (naPř. kvŮli vysokému napětÍ, sítím v zemi atd). Na to nebyl při vytvářenístudie brán zřetel.

Výsledek hlasování: Pro...7 členů, proti...1 člen, zdržel se hlasování...1 člen

Usnesení č. 5 bylo přijato

6) Smlouva o dílo s UMBRELLA s.r.o. tČO: ZSZgg352 na stavbu ,,Silniční obruby Hradčín" za cenu L64.g55,43
Kč bez DPH

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvatuje Smtouvu o dílo s UMBRELLA s.r.o. lčo: 25299352
na stavbu,,Silniční obruby Hradčín" za cenu 164.955,43 Kč bez DPH

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

Pan KlaPka opět uvedl, Že se nectí studie ohledně zachování cesty před domy Bílkových, pachlových,
Janákových a Věchetových. Pan starosta uvedl, že cesta podél těchto domů zůstane v každém případě
zachována.

Výsledek hlasovánÍ: Pro...7.. členů, proti...2 členové, zdržel se hlasování...0...členů

Usnesení č. 6 by|o přijato

7) Smlouva o dílo s UMBRELLA s.r.o. tČO: ZSZSS352 na stavbu ,,oplocení koupaliště v pilníkově " za cenu
230.252,40 Kč bez DPH

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města PiIníkov schvaluje Smlouvu o dílo s UMBRELLA s.r.o. lčo: 25299352
na stavbu,,Oplocení koupaliŠtě v Pilníkově" za cenu 230.252,40 Kč bez DpH

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

Pan KlaPka uvedl, Že zvelebeníkoupaliště byljeden z hlavních bodů programu strany opozice, ale za celé
volební období se nic nebudovalo.

Pan FiliP Dostál se dotazoval, proČ se koupaliště oplocuje, oplocení nemá význam a jsou to zbytečně
vYhozené Peníze. Pan starosta uvedl, Že se takto může koupaliště více kontrolovat, bude se uklízet, bude
večer zamykáno a ráno odemykáno. Návrh na umístěníkamer,

Názor pana kolína je, že když se neukázněná mládež nebude moct scházet na koupališti, přesune se na
hřiŠtě, kde bude dělat nepořádek. Proč jsou na koupalištidvě brány? pan starosta a zástupci hasičů
(P.Luňák a P. HanuŠ) uvedli, Že v místě koupaliště se musípohybovat rychle velká hasičská auta a technika
Pro sekání atd, a v případě poŽáru musí jednou bránou vjet a druhou vyjet (dodržovat poplachový plán).

Pan Dostál uvedl, Že jako zástupce policie nepozoruje, že by se v okolí koupaliště děla nějaká nekalá
Činnost. Nadále tvrdÍ, že je zbytečné oplocovat zničené a bezcenné koupaliště.

pan pěchoč. pan Faifr. pan Hanuš a pan Luňák souhlasně uvedli, že opravdu na koupaliště jezdí mládež
autem, PoŽÍvají zde alkohol a v místě schodů a brouzdaliště jsou opakovaně střepy. Vše je dnes zničeno a
oPlocenÍ, PoPř. kamery nebo hlídka policie bude lépe zabraňovat vandalství a do budoucna bude sloužit
k ochraně nově vytvořenému majetku na koupališti.

Výsledek hlasovánÍ: Pro.,.9.. členů, proti...O...členů, zdržel se hlasování...O...členů

Usnesení č. 7 bylo přijato

8} Smlouva o dílo s UMBRELLA s.r.o. tČO: ZSZgg352 na stavbu,,Realizace zámkové dlažby u č.p. 58
v Pilníkově za cenu 158,274,55 Kč bez DPH



Návrh usnesenÍ: ZastuPiteIstvo města Pilníkov schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 832
v k.ú. Pilníkov lll a pověřuje k tomu starostu.

Výsledek hlasování: Pro...8 členů, proti...0...členů, zdržel se hlasování...1 člen

Usnesení č. 11 bylo přijato

12) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s čEz oistribuce,
a.s. sPoČÍvající v stavbě zařízení distribuČního vedenína pozemku parc.č. 1450 v k.ú. pilníkov ll za
jednorázovou náhradu ve výši 2.0OO,-Kč + DPH.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smtouva o díto s UMBRELLA s.r.o. lčo: 25299352
na stavbu,,Realizace zámkové dlaŽby u Č.p. 58 v pitníkově za cenu L58.274,55 Kč bez DpH

Předsedající vYzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Výsledek
hlasování: Pro...9 členů, proti...O...členů, zdržel se hlasování...0...členů

Usnesení č. 8 bylo přijato

9) Přijetí dotace od Úřadu práce na VPP ve výši 32.0oo,- Kč, od KHK na opravu krovu čp.27 ve výši
840.000,-KČ, komPenzaČní bonus ve výŠi 2.894,36Kč, na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve výši 2.go7.ooo,_
Kč a na Městské slavnosti ve výši 20.0OO,-Kč.

Návrh usnesenÍ: ZastupiteIstvo města Pilníkov schvatuje přijetí dotace od úřadu práce na Vpp ve vrýši
32.000,- Kě od KHK na oPravu krovu Čp.27 ve výši 840.0OO,-Kč, kompenzační bonus ve v,ýši L89+,36t<č,
na rekonstrukci hasiČské zbrojnice ve výŠi 2.go7.ooo,-Kč a na Městské slavnost!ve výši 2o.ooo,_Kč.

PředsedajícívYzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasovánÍ: Pro...9 členů, proti...0...,členů, zdržel se hlasování....0....členů.
Usnesení č.9 bylo přijato

10) RozPoČtové oPatření Č. 4/2022 a č.5/2022viz přílohy k zápisu. přítomné seznámila předsedkyně
finančního výboru Mgr, Markéta Gábrišová.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje rozpočtová opatření č. 4l2o22 a č.5l2o22.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasovánÍ: Pro...9 členů, proti...0.....členů, zdrželse hlasování.... 0....členů
Usnesení č. 10 bylo přijato

rr) Žádost o odkoupení části pozemku p,č. 832 v k.ú. Pilníkov lll.

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

Pan Fajfr uvedl, Že je to zaplocený pozemek, o který se Jiráskovi dlouhodobě starají. Je to lesní pozemek.
Pozemek nenívedle cesty města a město zde nemá zámér něco budovat, tudíž nemá problém s možností
prodeje.

Pan Jirásko uvedl, Že se zdrŽí hlasování, je vnuk paní jiráskové a byl by to střet zájmů.

Návrh usnesení: zastupltelstvo města pilníkov smlouva o budoucí smlouvě o zřízenívěcného břemene a
dohodu o umístění stavby s Črz oistribuce, a.s. spočívající v stavbě zařízení distribučního vedení na
Pozemku Parc.Č. 1450 v k.Ú. Pilníkov ll za jednorázovou náhradu ve výši 2.ooo,-Kč + DpH.

PředsedajícívYzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení. Výsledek
hlasování: Pro...9 členů, proti...0...členů, zdržel se hlasování...0...členů



Usnesení č. 12 bylo přijato

13) Výběr dodavatele pro ,,Stavební úpravy a přístavbu poŽÁnruÍ ZBRoJNlcE č.p.151 v pilníkově" na základě
doPoruČenívýběrové komise a pověření starosty města k uzavření smlouvy o dílo na uvedenou zakázku
s firmou OBIS, spol. s r.o. lČO: 60933682 za nejnižšínabídkovou cenu 8.334.g64,78-Kčbez DpH.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schva!uje Výběr dodavatele pro,,Stavební úpravy a
přístavbu POŽÁnruí ZBROJNlCE č.p.151 v Pi!níkově" na základě doporučení výběrové komise a pověřuje
starostu města k uzavření smlouvy o dílo na uvedenou zakázku s firmou oBls, spol. s r.o. !Čo: 60933682
za nejnižší nabídkovou cenu 8.334.964,78-Kč bez DPH (1o.o85.3o7,38 Kč s DPH).

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení.

pan klapka se dotazoval , zda si můžeme uplatnit DPH. odpověd': Aby mělo město nárok na odpočet DPH,
musíProkázat,Že daná hasičská zbrojnice bude sloužit ke zdaňované činnosti-tj. fakturace s DpH. Činnost
hasiČŮ a prostory hasiČské zbrojnice slouží prvotně k zajištěnípovinnosti města v oblasti požární ochrany -
tedy k výkonu veřejné správy. Pokud by sloužilo přednostně k této aktivitě a ostatníčinnost je
zanedbatelná, nemá město jakýkoliv nárok na odpočet. Pan Luňák uvedl, že se s požární technikou nemůže
provádět výdělečná čin nost.

DoporuČení pana Klapky zastupitelstvu, aby se občanům uváděla celková cena s DpH

Výsledek hlasování: Pro...9 členů, proti...0...členů, zdržel se hlasování...0...členů

Llsnesení č. 13 bylo přijato

Různé: kulturníakce: ]"3.8, Rockové hřiště - Vilém Čok, 20.8. Rockové hřiště - Folk - rock, 3.9. Městské
slavnosti, B.9. Olympiáda Havlovice, ]-0.9. Zahrada Čech, 2.tO.zájezd do Prahy na Revizora,4.1L. Když se
zhasne na sále restaurace slunce.
Diskuse:
PanÍJirásová,Čp.222 se dotazovala,zda by bylo možné pokácet břízy, které se nebezpečně naklánějí
směrem do ulice 7atratí a pokud by spadly, dopadly by až na koleje.

PanÍNovotná. Čp. 203 upozornila také na vysoký smrk v horníulici Zatratí, konkr. u domu Synkových
VŠechna tato místa budou zkontrolována a stromy v případě nebezpečípokáceny,

pan klapka se dotazoval na odvodnění čp.42 a vytvoření nového chodníku. starosta uvedl, že všechny
práce související sČp,42 se budou podnikat až s výstavbou nového bytového domu, který bude stát místo
staré Školní jídelny. Tudíž musí nejdřív proběhnout demolice staré školní jídelny, výstavba domu a pak
oprava stávajícího domu čp, ,42.

Pan HanuŠ poděkoval zastupitelům a občanům a oznámil, že ač byl osloven, znovu se ucházet o místo
zastuPitele, tak se následujícíobdobíz časových důvodů nezúčastní a nebude kandidovat. Dále uvedl, že
v rámci dalŠÍch nákladŮ na čištění kanalizace je firma Lesy - voda nucena zdražovat vodné a stočné. od
L9,2022 Přijímá firma Lesy-voda nového zaměstnance - Radima Vondráka. V září se bude odkalovat celé
město, ale vše bude včas nahlášeno, aby neměli občané špinavou vodu.

Pan Klapka se dotazova l, jak se dařípřipojovat objekty na kanalizaci a kolik objektů zbývá připojit.
OdPověd' Zbývá připojit 35 objektů, které byly nahlášeny dle dohody na Životníprostředído Trutnova a
majitelé objektŮ budou vyzváni k vysvětlení, jak občané, kteří nejsou připojeni, nakládajís odpadními
vodamiv daném objektu, Pokud se napojívíce objektů, pak by měla být cena za vodné a stočné nižší.

pan pěchoč Poděkovaltaké zastupitelŮm a občanům za účast na kulturních akcích a za dobrou spolupráci
se spolky (hasiči, myslivci, Spartak)



Pan Jirásko poděkoval občanům i zastupitelům, že celé volebníobdobízůstalo zastupitelstvo ve stejném
složení
pan Luňák také děkuje všem za nové zkušenosti v zastupitelstvu

Pan Skutil Karel st. se dotazoval, zda je pro obrubu v parku na Hradčíně nějaký projekt. Odpověd': je
vytvořená studie. Dále uvedl, že Tovární ulice, ve které byl nově položen asfalt, měla být lemována
obrubou, i dle slov p. MoŽíše z firmy M-silnice. Žádost na firmu M-silnice, zda můžou udělat propustek, aby
bYla silnice bez kaluŽÍ. Bohužel si pan Skutil musel položit a zaplatit obrubníky kolem penzionu sám. Druhá
strana se rozjezdíauty zaměstnancŮ z DPS. Odpověd': Danou problematikou se Město zabývalo, zjišťovalo
se, co obnáŠÍ projekt na obrubníky. Projektant se vyjádřil tak, že by se musely řešit zároveň chodníky,
sklony, spády a ulice by se musela odvodnit dešťovou kanalizací. Dále by se muselo žádat o stavební
povolenÍ. BohuŽel by se touto inženýrskou činností nestihla stavba v tomto termínu, kdy nám firma M-
silnice tuto silnici budovala zdarma zato,že v průběhu výstavby nové komunikace l/16 se užívala ulice
Továrníjako objízdná. Z praktické stránky je silnice bez obrub lepší, jinak by se automobily s těžkou
technikou nebo s kočárky, lidmi na invalidním vozíku těžko vyhýbaly.

PanÍGábriŠová (ředitelka DPS v Pilníkově) reagovala na problém pana Skutila s parkováním zaměstnanců
DPS v ulici Tovární naproti Penzionu U Skutilů. Sama se snažív ul.Tovární podáním žádosti o dotaci na
vYtvoření parkovacích míst v blízkosti DPS, aby zde zaměstnanci neparkovali. Bohužel se prozatím nedaří
dotaci získat. Potvrzuje, Že jednomys|ně se na zasedání zastupitelé neshodly o obrubách, ale většina byla
proti obrubě.
Prosba pana starostv, aby těžká technika od Skutilů se po ulicích Hradčín a Tovární pohybovaly pomaleji,
než v současné době.
Paní Prokopcová poděkovala panu starostovi za zveřejnění článku o podpoře našeho kostela
v Trutnovin kách, týkaj ící se vyh lášen í sbírky.
!qní Novotná, Čp.203 požádala, aby sníh v ulici Zatratí bylvyhrnován na stranu od domečků

starosta města - Červený Josef místostarosta města - Jirásko petr

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Markéta Gábrišová Hana Blažková
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V Pilníkově dne 09.08.2022


