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Zápis č. 2 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 20. 11. 2014 

 
 

Místo konání: zasedací místnost OÚ  

Čas konání: 19.00 – 22.00 hodin 

Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Šárka Konečná, Helena Rezková, Jan 

Rezek, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.   

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Průběh jednání:  
1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Seznámení s programem a jeho schválení. 

 

ad 1. Zasedání řídil starosta Jiří Nepokoj  

- zasedání se bude nahrávat. 

 

Zapisovatel: Jan Rezek 

Pro: 6 (Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Šárka Konečná, Helena Rezková,       

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.) 

Zdržel se: 1 (Jan Rezek)  

Schváleno 6 hlasy. 

 

Ověřovatelé zápisu: Šárka Konečná, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 

Pro: 7 

Schváleno 7 hlasy. 

 

2. Program:  

 

1. Licenční smlouva 

2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu 

3. Výběrové řízení 

4. Finanční příspěvek na činnost Občanské poradny v Jaroměři 

5. Komise obce 

6. Dotační program č. 15POV02 

7. Různé 

 

Pro: 7 

Navržený program byl schválen 7 hlasy. 

- PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. žádá, zda by bylo možné pro příští jednání zastupitelstva 

materiály posílat více přehledné 

 

K bodu č. 1:  

 

Nevýhradní licenční smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě mezi Českou 

republikou – Zeměměřičským úřadem a Obcí Vlkov. Jan Rezek se ptá, zda podle bodu V. smlouvy 

bude obec platit jednorázově 314 Kč. Jiří Nepokoj a Ing. Alena Bartošová odpovídají, že se jedná      

o jednorázovou úhradu. Ing. Bartošová podotýká, že tato smlouva, je potřebná k územnímu plánu. 

Zastupitelé souhlasí a pověřují starostu jejím podpisem.  

Pro: 7 

Schváleno 7 hlasy. 
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K bodu č. 2:  

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu 

provést stavbu č. IV-12-2012047/VB/3, název stavby: VLKOV vn, TS, knn, 200/9 – Kubíčková RD 

lokalita. Jiří Nepokoj seznámil zastupitele s problematikou. Michal Košťál vznesl připomínku, že 

ještě žádný návrh smlouvy nedostal a neví, co tedy chceme schvalovat – stavba má být na jeho 

pozemku. Václav Bartoš, Jiří Nepokoj a Ing. Bartošová vysvětlují, že tato záležitost se jeho pozemku 

netýká. Obec po uzavření smlouvy obdrží 1000 Kč (vč. DPH). Jan Rezek upozorňuje, že na konci 

článku III. Smlouvy je obrat: schválila Rada obce dne…, jelikož Vlkov nemá radu, ale obecní 

zastupitelstvo, je třeba opravit. Zastupitelé souhlasí a pověřují starostu jejím podpisem.   

 

Pro: 7   

Schváleno 7 hlasy. 

 

K bodu č. 3:  

 

Výběrové řízení na místo účetní a hospodářky obce. Jiří Nepokoj oznamuje, že na obecní úřad 

dorazily tři životopisy, každý zastupitel je dostal k nahlédnutí. PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. říká, že 

je velice těžké rozhodnout se podle životopisů, bylo by lepší si s uchazeči promluvit, popřípadě 

sestavit výběrovou komisi. Josef Malý se zapojuje do diskuze - výběrové řízení by se nemělo 

uspěchat, je třeba vybrat osobu, která bude schopna například shánět dotace, měla by být pro obec 

přínosem. Jiří Nepokoj souhlasí, namítá však, že není moc času, je potřeba aby se nová účetní zaučila. 

Jan Rezek navrhuje, aby novou účetní vybralo celé zastupitelstvo. Ing. Bartošová říká, že tato věc je 

v kompetenci starosty.  

Po pročtení všech životopisů zastupitelé konstatovali, že nikdo nesplnil všechny požadavky 

výběrového řízení. Po diskuzi se zastupitelé dohodli, že nejlepším řešením bude vypsání nového 

výběrového řízení s upravenými parametry. Jiří Nepokoj navrhuje nové výběrové řízení s těmito 

požadavky: praxe v oboru, znalost práce na počítači, znalost vedení podvojného účetnictví, vzdělání 

ÚSO – min. SŠ + maturita, výpis z rejstříku trestů, profesní životopis, časová flexibilita. Výhodou: 

řidičský průkaz skupiny B, znalost účetnictví obcí. Nástup dohodou. Nabídky je možné podávat do 

čtvrtka 11. 12. 2014 do 12.00 hod. do kanceláře OÚ. Odměňování podle zákona. 

 

Pro: 7   

Schváleno 7 hlasy. 

 

K bodu č. 4:  

 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Občanské poradny v Jaroměři pro rok 2014. 

K tématu se vyjádřil Jan Rezek, Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová a PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., 

všichni diskutující zpochybňovali formu žádosti, kde vůbec není jasné, kolik lidí z naší obce tuto 

službu opravdu využívá, jaké jsou její náklady a na co konkrétně by byly naše peníze využity.  

  

Pro: 0 

Proti: 7   

Neschváleno 7 hlasy. 

 

K bodu č. 5:  

 

Komise obce. Starosta obce Jiří Nepokoj seznamuje přítomné, jaké komise pracovaly v minulém 

volebním období. Navrhuje zachování kulturní komise, která bude mít na starost návštěvu jubilantů 

v obci. Jan Rezek se ptá, jestli by nebylo vhodné zvážit systém gratulací jubilantům, zda by nebylo 
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lepší pořádat například společná setkání s kulturním programem a pohoštěním. V diskuzi starosta 

uvedl, že dosavadní způsob znamená asi 25 návštěv ročně. Na dotaz Heleny Rezkové proč se chodí 

od 75 let, starosta Jiří Nepokoj odpovídá, že si lidí vážíme a že to není tak finančně náročné. Většina 

zastupitelů se shoduje na zachování tohoto systému, jako nejvhodnějšího. 

 

Kulturní komise: 

Předseda: Šárka Konečná 

Členové: Petr Prokop st., Vladimír Vávrů, Ing. Alena Bartošová  

 

Pro: 6 (Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Helena Rezková, Jan Rezek, PhDr. Ondřej 

Tikovský, Ph.D.)   

Zdržel se: 1 (Šárka Konečná) 

Schváleno 6 hlasy. 

 

Dále následovala diskuze ohledně stavební komise, Jan Rezek vidí tuto komisi jako nadbytečnou, 

když bude něco potřeba projednat, může to projednat celé zastupitelstvo. Ing. Alena Bartošová 

namítá, že tato komise tu byla hlavně kvůli tomu, když například přijede projektant, lidi z této komise 

s ním projdou obec apod. Byli v ní lidé, kteří stavebnictví alespoň trochu rozumí. Helena Rezková 

podotkla, že se tato komise za uplynulé 4 roky ani jednou nesešla. Ing. Alena Bartošová říká, že tato 

komise se nemusí scházet, že tu byla jako poradní orgán. Jan Rezek namítá, že je tedy komise 

zbytečná, když se neschází. 

Michal Košťál se dotázal, jestli nebude problém, když tato komise nebude fungovat, ohledně ohlášek 

apod. Starosta Jiří Nepokoj odpovídá, že v tom žádný problém není, protože vše řeší obecní 

zastupitelstvo. Ing. Alena Bartošová uvedla, že není povinnost ze zákona tuto komisi zřizovat. Helena 

Rezková říká, že lidé, kteří v této komisi byli, brali špatně, že je za 4 roky nikdo nesvolal, že bývalé 

zastupitelstvo o jejich rady nestálo. Ing. Alena Bartošová si nemyslí, že je to pravda. Starosta Jiří 

Nepokoj, říká, že tuto problematiku řešil předseda komise Jaroslav Veverka. Je to člověk, který je 

v oboru a na takovéto věci se nepotřeboval s nikým scházet, vše si obhospodařil sám. Byl to člověk, 

který mohl tyto věci rozhodovat, je to inženýr ve stavebnictví, i soudní znalec v tomto oboru. Na 

konci diskuze se zastupitelé shodli, že obec může zkusit pracovat bez komise, případně se zřídí dle 

potřeby. 

 

K bodu č. 6:  

 

Dotační program č. 15POV02. K tématu proběhla diskuze nad studií chodníku ke hřbitovu od pana 

Stejskala. Podle dohody zastupitelů budou zatravňovací dlaždice před hřbitovem nahrazeny 

recyklátem, tj. bude zachován současný stav zpevněné plochy. Václav Bartoš a Jan Rezek zajistí 

projednání osvětlení ke hřbitovu s panem Stejskalem. Na tuto akci se zastupitelstvo shoduje, že podá 

žádost o dotaci z POV. Podání žádosti zajistí Ing. Alena Bartošová.  

 

Pro: 7 

Schváleno 7 hlasy. 

 

K bodu č. 7: 

 

a) Milan Rezek žádá zastupitelstvo o zakoupení zařízení na zdobení vánočních stromů Snowfall, 

které napodobuje padající sníh. Starosta navrhuje zakoupit 6 ks těchto zařízení do 12 000 Kč 

s DPH. 

 

Pro: 7 

Schváleno 7 hlasy. 
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b) Helena Rezková informuje zastupitele o dotačních titulech na rok 2015, kromě programu 

15POV02, z kterého žádáme o dotaci na chodník ke hřbitovu, by bylo možné žádat i o dotaci 

z programu 15POV01 na hasičskou zbrojnici. Václav Bartoš informuje, že hasičská zbrojnice 

je ve fázi studie před projektem, tím pádem nemáme možnost tento program využít. Ing. 

Alena Bartošová navrhuje ještě žádat o dotaci z programu 15KPG01 Podpora a rozvoj 

profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit na jarmark. Helena Rezková se ptá, jak 

v současnosti jarmark funguje. Starosta obce Jiří Nepokoj a Ing. Alena Bartošová informují, 

že jediné co se změnilo, je vratná kauce pro prodejce, jako obrana před nesolidními prodejci. 

V současné době jsou náklady na jarmark cca 20 000 – 25 000 Kč v závislosti na programu 

jarmarku. Ing. Alena Bartošová říká, že vypracuje projekt a příště by se popřípadě schválila 

žádost o dotaci. 

Starosta Jiří Nepokoj poděkoval hasičům za opravu protékajícího stavidla u rybníku. 

 

c) Internetové stránky obce. Jan Rezek podotýká, že internetové stránky obce jsou velice 

nepřehledné, i když je na nich relativně dost informací a dokumentů, není jednoduché je najít. 

Navrhuje stránky udělat více uživatelsky přívětivé. Stránky spravuje pan Rousek ze Smiřic. 

Ing. Alena Bartošová informuje, že na stránkách www.vlkov.web365.cz je návrh nové podoby 

stránek. PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. se ptá, jestli má obec zpracovaný manuál k používání 

vlajky a znaku obce, aby bylo jasné jakou barvu, typ písma apod. používat v jednotlivých 

situacích. Podle tohoto manuálu by mohly být řešeny právě například stránky obce. Je 

dohodnuto, že se vyvolá jednání s panem Rouskem a podle výsledku se bude postupovat dál. 

 

d) Rozpočet na příští rok. Václav Bartoš, předseda finančního výboru, zajistí do příštího jednání 

zastupitelstva svolání výboru a přípravu rozpočtu na příští rok. 

 

e) Rozvojový plán obce do roku 2020. Ing. Alena Bartošová informuje, že současný rozvojový 

plán obce je v zápise č. 45 z 4. 4. 2014. Tento program má 7 bodů a je do roku 2016. Tuto 

problematiku si bere na starost PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., který do příštího zasedání 

zajistí návrh řešení. 

 

f) Obecní ples. Starosta Jiří Nepokoj informuje o nákladech na ples v roce 2014. Náklady:         

38 780 Kč, příjmy: 23 870 Kč, ztráta: 14 910 Kč. Dále sděluje, že obec není výdělečná jako 

Sokol, který vydělává na prodeji alkoholu, vína apod., obec má jen příjem ze vstupného a 

tomboly. Helena Rezková oponuje, že Sokol má na Šibřinkách také příjem jen ze vstupného a 

tomboly, veškeré občerstvení přenechává obecní hospůdce. Helena Rezková říká, že při takto 

velké ztrátě nemůže tuto akci podpořit a navrhuje diskuzi o změně konceptu. Starosta dodává, 

že se snažili lidi nalákat na pěknou tombolu. Helena Rezková namítá, že se to nemůže platit 

z obecních peněz. PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. se zapojuje do diskuze a sděluje, že by mu 

nevadil prodělek plesu, ale že mu nákup tomboly z obecních peněz nepřijde příliš vhodný. Jiří 

Nepokoj tvrdí, že v současné době nejde od sponzorů získat příliš cen. Tombola na ples stála 

30 370 Kč. Jan Rezek sděluje, že neví, jestli by se mělo soutěžit v plesech, vzhledem 

k blízkosti Dvorany a PDA, jestli by nebylo lepší tyto peníze investovat např. do jarmarku, 

který nás odlišuje od okolních obcí a soustředit se na něj. Lidé si obec spojí spíše 

s jarmarkem, než s plesem. Jiří Nepokoj říká, že je možné snížit peníze na tombolu. Václav 

Bartoš namítá, že si nemyslí, že je možné vyvažovat kulturní akci výdělkem nebo prodělkem. 

Jan Rezek sděluje, že je tady Sokol, který je schopný takovou akci uspořádat a skončit alespoň 

na nule a ples který by měl skončit, byť jen korunu v mínusu, nemůže nikdy podpořit. Ing. 

Alena Bartošová říká, že cílem bylo hlavně obnovení tradice obecních plesů a lidé, kteří přišli, 

byli spokojení, bylo dost místa na tancování. Je to akce pro lidi. Starosta Jiří Nepokoj 

navrhuje zkusit ples ještě jednou.  

 

http://www.vlkov.web365.cz/
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      Návrh o podobě plesu: 

- Kapela 7 000 Kč 

- Tombola do 20 000 Kč 

- OSA + výlep plakátů cca 2 000 Kč 

 

Pro: 4 (Václav Bartoš, Šárka Konečná, Ing. Alena Bartošová, Jiří Nepokoj) 

Proti: 2 (Jan Rezek, Helena Rezková) 

Zdržel se: 1 (PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.) 

Schváleno 4 hlasy. 

 

Termín plesu: 17. 1. 2015. Na starost si bere Šárka Konečná a Ing. Alena Bartošová. 

 

g) Sběr železa. Za stožár na hřišti se utržilo 14 300 Kč. Starosta Jiří Nepokoj navrhuje rozdělit 

tento výtěžek mezi organizace. Ing. Alena Bartošová navrhuje 4 000 Kč pro MS Paseky,         

4 000 Kč pro SDH Vlkov, 4 000 Kč pro Sokol Vlkov a 2 300 Kč pro mateřské centrum. 

 

Pro: 7 

Schváleno 7 hlasy. 

 

- 30. 11. 2014 v 10.00 proběhne vítání občánků, z obce tam budou dvě děti. Jana Hrudková 

zajistí upomínkové předměty, Helena Rezková fotodokumentaci z akce. 

 

h) Žádost o zateplení stropu sokolovny za příspěvku obce 5/9. Starosta Jiří Nepokoj žádá, aby 

byly předloženy, alespoň ještě dvě nabídky. Helena Rezková říká, že je důležitá kvalita 

zateplovacího materiálu, vzhledem ke konstrukci stropu sokolovny. Ing. Alena Bartošová 

sděluje, že je potřeba postupovat v souladu s vnitřní směrnicí obce, která tento postup u částek 

nad 50 000 Kč vyžaduje. Platnost cenové nabídky je do konce prosince, proto je domluveno, 

že se zažádá o další dvě nabídky a tato věc se dořeší na příštím zastupitelstvu. 

  

i) MS Paseky, žádost o příspěvek na činnost v roce 2015 (nákup koroptví), ve výši 5 000 Kč.  

 

Pro: 7 

Schváleno 7 hlasy. 

  

j) Sbor dobrovolných hasičů Vlkov žádá o příspěvek na činnost pro rok 2015 ve výši 30 000 Kč 

(+ rezerva 10 000 Kč na akce). Jan Rezek říká, že je pro něj velice těžké odhadnout, jestli jim 

tato dotace stačí. Václav Bartoš uvedl, že tato dotace pokrývá v podstatě veškeré potřebné 

náklady, související s fungováním sboru. 

 

Pro: 7 

Schváleno 7 hlasy. 

 

k) Zahájení vodoprávního řízení. Starosta Jiří Nepokoj informuje, že obec zažádala o 

prodloužení povolení vypouštět odpadní vody do Rasošského potoka, jelikož se nestihlo 

udělat zatrubení příkopu k Černožicím. Ing. Alena Bartošová upozorňuje, že se může stát, že 

se po zaústění budou odebírat vzorky a když některý nebude v normě, bude nutné obejít domy 

a žádat o doložení, jak přečišťují odpadní vody. 
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l) SURPMO, a.s. – koordinační výkres nového územního plánu obce. Ing. Alena Bartošová 

informuje, že je potřeba požádat o prodloužení vyúčtování dotace na územní plán o rok. Jinak 

nejsou k podobě plánu výhrady. 

 

Pro: 7 

Schváleno 7 hlasy. 

 

m) Žádost o povolení kácení dřevin od Věry Dytrychové, jedná se o pět vrb na pozemku 201/3 

(v Lužinách). Náhradní výsadba za tyto stromy bude 20 ks – buk, smrk, dub, olše. 

 

Pro: 7 

Schváleno 7 hlasy. 

 

n) Nabídka přednášek pana Turka, jedna vychází na cca 2 000 Kč. Starosta navrhuje termín 

v únoru. 

 

o) Ochotnický spolek ze Smiřic nabízí sehrání představení „Vánoční koláč“. Helena Rezková 

dává návrh, jestli nespojit toto představení s Putováním k Betlému. Se spolkem se spojí a 

zkusí domluvit. 

 

p) Pečovatelská služba ze Smiřic zaslala ceník služeb. Je navrženo, že se tato informace umístí 

do vývěsky a na internetové stránky obce. 

 

q) Ročenka obce. Sestavením ročenky je pověřena Helena Rezková, do ceny v rozpočtu obce      

(23 000 Kč). 

 

r) Námitka Heleny Rezkové k zápisu z prvního zastupitelstva. V zápisu chybí zaznamenaná 

diskuze. Po diskuzi je domluveno, že chybějící diskuzi do zápisu doplní Helena Rezková, 

jelikož má záznam z prvního zasedání, který byl pořízen pro vlastní potřebu. Starosta Jiří 

Nepokoj a Ing. Alena Bartošová oznamují, že by každé nahrávání mělo být předem 

oznámeno. Na to Helena Rezková říká, že je to veřejné zasedání a podává návrh, aby bylo 

každé zastupitelstvo nahráváno, tato věc tu byla dobrým zvykem a několikrát se osvědčila. 

Starosta Jiří Nepokoj nechává o návrhu na pořizování zvukového záznamu z každého 

zastupitelstva hlasovat. 

 

Pro: 7 

Schváleno 7 hlasy. 

 

s) Jan Rezek navrhuje, aby peníze, které se ušetřily na platu zastupitelů (79 200 Kč ročně), byly 

použity na příspěvek na svoz odpadů ve výši měsíčního svozu, tak jak bylo uvedeno ve 

volebním programu uskupení „PRO VLKOV“. Tato akce by přišla přibližně na tuto ušetřenou 

částku. Dále navrhuje, že tuto možnost by mohl využít každý, kdo zde má trvalé bydliště 

(alespoň jeden z rodiny), pozitivní efekt tohoto kroku by byl, že by se někdo mohl přihlásit 

k pobytu v obci a tím pádem by obec dostala i více peněz ze státního rozpočtu. Připomíná, že i 

Strana Vlkováků (Jiří Nepokoj, Šárka Konečná) měla jako hlavní bod programu, věnování 

zvýšené pozornosti občanům v důchodovém věku, pro které by byl tento příspěvek 

podstatnější, než pro pracující. Ing. Alena Bartošová uvedla, že ve svém okolí slyší reakce od 

lidí, že je uráží, když si myslíme, že nemájí na to, aby si zaplatili popelnici. Navrhuje tyto 

peníze investovat úplně jiným způsobem, ať už udělat zájezd, divadelní představení pro děti 

nebo na obecní ples, který by se částečně z těchto peněz financoval. Jan Rezek říká, že peníze, 

s kterými v obci hospodaříme, jsou z daní náš všech, nejsou to naše peníze a toto je 
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nejjednodušší způsob jak lidem nějaké peníze vrátit. Starosta Jiří Nepokoj řekl, že touto 

cestou jít nechce a návrh nepodpoří. Má strach, že toto opatření by mělo za následek omezení 

třídění odpadu. Tyto peníze by investoval do něčeho jiného. Jan Rezek namítá, že lidé budou 

třídit pořád stejně. Tato věc by byla i jako odměna pro lidi za třídění odpadu. Tento způsob by 

byl i relativně spravedlivý, protože by každému domu přinesl tu samou částku. Starosta Jiří 

Nepokoj navrhuje například kontejner na velkoobjemový odpad místo 2x ročně přistavovat 4x 

ročně. Helena Rezková požaduje, aby starosta nechal hlasovat o tom, že se občanům 

z obecního rozpočtu proplatí měsíční svoz odpadů. Ing. Alena Bartošová navrhuje, aby se 

raději začal sbírat biologický odpad. Jan Rezek podotýká, že mnozí lidé kompostují a nebude 

to služba pro všechny. Helena Rezková podotýká, že hnutí PRO VLKOV mělo příspěvek 

občanům ve volebním programu a dostalo nejvíc hlasů, domnívá se tedy že jejich voliče 

příspěvek neuráží. Starosta Jiří Nepokoj nechává hlasovat o návrhu Heleny Rezkové.  

 

Pro: 3 (Jan Rezek, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Helena Rezková) 

Proti: 4 (Šárka Konečná, Ing. Alena Bartošová, Jiří Nepokoj, Václav Bartoš) 

Neschváleno 4 hlasy. 

 

Ing. Alena Bartošová zdůrazňuje, že byla proti příspěvku, ale že je pro jinou variantu např. 

kompostování.  

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. navrhuje, aby se tyto peníze investovaly do nějakého 

podobného smysluplného projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vlkově dne 20. 11. 2014  

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

Šárka Konečná v. r. 

 

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. v. r. 
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USNESENÍ 
k zápisu č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 20. 11. 2014 

 

Usnesení č. 2/1 

Zastupitelstvo obce schvaluje Nevýhradní licenční smlouvu o užití státního mapového díla v digitální 

formě mezi Českou republikou – Zeměměřický úřad a Obcí Vlkov.  

Schváleno 7 hlasy. 

 

Usnesení č. 2/2 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2012047/VB/3, název stavby: VLKOV vn, 

TS, knn, 200/9 – Kubíčková RD lokalita. 

Schváleno 7 hlasy.  

 

Usnesení č. 2/3 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na funkci účetní a hospodářky obce s těmito 

požadavky:  

   praxe v oboru 

   znalost práce na počítači 

   znalost vedení podvojného účetnictví 

   vzdělání ÚSO – min. SŠ + maturita 

   výpis z rejstříku trestů 

   profesní životopis 

   časová flexibilita 

 

Výhodou:  řidičský průkaz skupiny B 

           znalost účetnictví obcí 

 

Odměňování dle zákona. 

 

Nabídky podávejte do 11. 12. 2014 do 12.00 hod. do kanceláře obecního úřadu. 

Nástup do pracovního poměru: dohodou 

Schváleno 7 hlasy. 

 

Usnesení č. 2/4 

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost Občanské poradny 

v Jaroměři pro rok 2014. 

Neschváleno 7 hlasy.  

 

Usnesení č. 2/5 

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení kulturní komise ve složení: 

Předseda: Šárka Konečná 

Členové: Petr Prokop st., Vladimír Vávrů, Ing. Alena Bartošová  

Schváleno 6 hlasy. Zdržel se 1. 

 

Usnesení č. 2/6 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Chodník ke hřbitovu“ z Dotačního 

programu č. 15POV02. 

Schváleno 7 hlasy. 
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Usnesení č. 2/7 
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 6 ks zařízení na zdobení vánočních stromů Snowfall do 

12 000 Kč s DPH. 

Schváleno 7 hlasy. 

 

Usnesení č. 2/8 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecní ples v podobě: 

- Kapela 7000 Kč 

- Tombola do 20 000 Kč 

- OSA + výlep plakátů cca 2000 Kč 

Schváleno 4 hlasy. Proti 2. Zdržel se 1. 

 

Usnesení č. 2/9 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělit výtěžek z prodeje železného stožáru mezi organizace 

v poměru: 4 000 Kč pro MS Paseky, 4 000 Kč pro SDH Vlkov, 4 000 Kč pro Sokol Vlkov a 2 300 Kč 

pro mateřské centrum. 

Schváleno 7 hlasy. 

 

Usnesení č. 2/10 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost pro MS Paseky v roce 2015 ve výši 5 000 Kč. 

Schváleno 7 hlasy. 

 

Usnesení č. 2/11 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Vlkov na rok 2015 ve 

výši 30 000 Kč. 

Schváleno 7 hlasy. 

 

Usnesení č. 2/12 

Zastupitelstvo obce schvaluje koordinační výkres nového územního plánu obce v podobě předložené 

firmou SURPMO, a.s.  

 

Schváleno 7 hlasy.  

 

Usnesení č. 2/13 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o povolení kácení dřevin, pět vrb na pozemku č. 201/3 Věry 

Dytrychové. 

Schváleno 7 hlasy. 
 

Usnesení č. 2/14 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořizování zvukového záznamu z každého zastupitelstva. 

Schváleno 7 hlasy. 

 

Usnesení č. 2/15 

Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek občanům na svoz odpadů ve výši měsíčního svozu 

z obecního rozpočtu. 

Neschváleno 4 hlasy. Pro 3.  

 

 

 

   Jiří Nepokoj v. r., starosta                                         Ing. Alena Bartošová v. r., místostarostka 


