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Obec Vlkov 

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlkov č. 10/2015 

konaného dne 2. 7. 2015  
 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 19.05 – 20.12 h 

Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Vladimír Vávrů, Jan Rezek, Helena  Rezková, 

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 

Omluven: Václav Bartoš 

Hosté: dle prezenční listiny 
 

Starosta obce pan Jiří Nepokoj uvítal přítomné, oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné 

a seznámil přítomné s programem. 

Program: 

1. Financování obnovy vodovodu 

2. Dohoda o spolupráci při zajišťování knihovnických služeb 

3. Řád veřejného pohřebiště 

4. Různé 

Program schválen 6 hlasy. 

Zapisovatelkou byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 

určeni PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., a Ing. Alena Bartošová. Schváleno 6 hlasy. 

Ad 1) Financování obnovy vodovodu 

Bod č. 1 přesunut na říjnové zasedání zastupitelstva. 

Ad 2) Dohoda o spolupráci při zajišťování knihovnických služeb 

Městská knihovna Jaroměř zaslala Obci Vlkov Dohodu o spolupráci při zajišťování 

knihovnických služeb v Obecní knihovně Vlkov. Městská knihovna Jaroměř bude zajišťovat pro 

obecní knihovnu Vlkov nákup knižního fondu včetně odborných konzultací. Obec Vlkov 

poskytne MěK Jaroměř v dalších letech finanční dar na základě darovací smlouvy a zabezpečí 

provozní náklady knihovny ze svého rozpočtu. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Na letošní 

rok byl finanční dar MěK Jaroměř schválen ve výši 8000 Kč usnesením zastupitelstva 

č. 2/5/2015 ze dne 26. 2. 2015. Zastupitelé neměli k Dohodě o spolupráci při zajišťování 

knihovnických služeb výhrady a přistoupili k hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Závěr 1/10/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o spolupráci při zajišťování knihovnických 

služeb v Obecní knihovně Vlkov mezi Městskou knihovnou Jaroměř a Obcí Vlkov a pověřuje starostu 

jejím podpisem. 

Ad 3) Řád veřejného pohřebiště  

Zastupitelé prověřili aktuálnost stávajícího řádu veřejného pohřebiště ze dne 28. 6. 2002. Byly 

shledány formální i věcné nedostatky, spočívající v určení oprávněné osoby zajišťující činnosti 

a služby spojené s pohřbíváním. Do příštího zasedání zastupitelstva Ing. Bartošová 

a Ing. Dytrychová prověří náležitosti řádu veřejného pohřebiště a zjistí údaje pro doplnění. 
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Ad 4) Různé 

a) Vyjádření majitelů domů v Černožické ulici k čištění odpadních vod 

V souvislosti se zatrubením povrchové stoky pro odvod odpadních vod obce a vzhledem k tomu, 

že došlo k překročení povolených limitů u odebíraných vzorků odpadních vod, byli osloveni 

majitelé domů v Černožické ulici za účelem doložení, jakým způsobem jsou čištěny odpadní vody 

v jejich domácnostech. Starosta obce informoval zastupitelstvo o provedeném šetření. Odpadní 

voda vytéká relativně čistá. 

Při této příležitosti starosta obce informoval o průběhu závěrečné prohlídky stavby „Zatrubení 

povrchové stoky“. Vyjádření k závěrečné prohlídce od odboru životního prostředí MěÚ Jaroměř 

ještě nedošlo. Aby byla stavba zkolaudována, musí obec doložit kamerovou zkoušku kanalizace 

(požadavek v Územním rozhodnutí č. 71/2014) a vyřešit problém existence drenážní trubky, 

která byla odkryta během výkopových prací. Správa silnic Královéhradeckého kraje nesouhlasí 

s vydáním kolaudačního rozhodnutí, pokud nebude zrušeno vyústění drenážní trubky do 

silničního příkopu. Starosta s tímto požadavkem nesouhlasí, neboť není prokázáno, kdo je jejím 

vlastníkem. Kamerová zkouška bude zajištěna ve spolupráci s dodavatelem stavby panem 

Petrem Maršálkem. 

b) Rozpočtové opatření č. 10 

Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 10/2015, schváleném 

starostou na základě usnesení č. 3/11 z 12. 12. 2014. Jedná se o přesun schválených 

rozpočtových prostředků u položky drobného dlouhodobého hmotného majetku vynaložených 

na nákup křovinořezu za 10890 Kč pro údržbu zeleně obce z § činnost místní správy na § péče 

o veřejnou zeleň. Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 10/2015 na vědomí. Rozpočtové 

opatření bude přílohou zápisu. 

c) Informace starosty obce Jiřího Nepokoje 

 Starosta obce informoval o výsledku soutěže Vesnice roku, Obec Vlkov obdrží cenu Zlatá 

cihla za stavbu autobusové zastávky ve Vlkově. Slavnostní předání proběhne dne 

22. 8. 2015 v obci Stračov. 

 V souvislosti s tvorbou obecní vyhlášky o odpadech, kde je stále v řešení otázka 

bioodpadu, starosta obce informoval o možnostech odvozu bioodpadu panem Šlechtou 

z Jasenné. Podmínkou odvozu bioodpadu je množství bioodpadu od obce (min. 50 tun 

ročně – na 1 ha připadá 10 – 15 tun ročně), účetní obce zjistí velikost obecních ploch 

k sečení. Současně obec čeká na vyjádření pana Reslera z Kuksu, zda bude mít pro odvoz 

bioodpadu z naší obce volnou kapacitu. H. Rezková navrhuje jednání s bioplynovou 

stanicí ve Skaličce a s Agrem. Až budou známy konkrétní informace ohledně bioodpadu, 

je možné projednat otázku bioodpadu, pokud to bude nutné, na pracovní schůzce, aby 

byla obecní vyhláška o odpadech připravena na další zasedání zastupitelstva ke 

schválení. 

Ing. Bartošová informovala o zájmu občanů o domácí kompostéry pořízené z dotace 

(s možností výměny po 5 nebo 10 letech a volby velikosti), byly prověřeny možnosti 

poskytnutí dotací, ve vyhlášených dotacích od MŽP a KHK na r. 2015 se dotace na domácí 

kompostéry neposkytují. H. Rezková navrhuje jednotný systém organizace bioodpadu, 

Ing. Bartošová navrhuje kombinaci s kompostéry. Starosta obce J. Nepokoj se nedomnívá, 

že by obec měla zároveň platit kompostéry občanům i kontejner na bioodpad. 

H. Rezková podotkla, že kompostéry neřeší bioodpad z obecních pozemků. 

Ing. Bartošová se domnívá, že je možná kombinace systému likvidace bioodpadu. 
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V současné době se bioodpad (tráva) ukládá na hřišti za rybníkem, větve se nechávají na 

„pálení čarodějnic“. 

 Starosta obce požádal zastupitele, aby v případě zájmu nahlížení do úředních materiálů 

využívali úředních hodin. 

 Starosta obce se dotázal H. Rezkové na stav zástavního práva na majetek Sokola, 

k informacím obec ani jako většinový spolumajitel objektu nemá přístup. H. Rezková 

sdělila, že sokolská organizace nebyla o žádných dalších krocích oficiálně vyrozuměna a 

že jsou podány posudky a odvolání. Zúřadování celé záležitosti však dle sdělení FÚ může 

trvat až rok 

 Ing. Bartošová informovala o možnosti instalace méně výkonných zářivek do osvětlení 

autobusové zastávky. Současné zářivky způsobují oslnění, v diskusi podpořena instalace 

méně výkonných zářivek a umístění zářivky jiným způsobem, nebo pomocí clony 

zajištění, aby svítily na zastávku místo do silnice. Ing. Bartošová se domluví 

s Ing. Veverkou na konzultaci se zhotovitelem autobusové zastávky za účelem vytvoření 

cenové nabídky k úpravě osvětlení. 

 Ing. Bartošová navrhla opravu rozpadajících se sloupků u křížku na návsi, stav sloupků 

se řešil dříve a nedošlo k realizaci. Bylo by vhodné nahradit stávající sloupky 

pískovcovými a ze tří stran je propojit řetězy. Dr. Tikovský se nabídl zjistit, zda ke 

sloupku existuje dokumentace, aby výměna sloupků byla v souladu se zásadami péče 

o sakrální památky a zachovala historickou hodnotu místa. 

 Ing. Bartošová zároveň navrhuje na podzim ořezat přerostlý šeřík u křížku v zatáčce 

před vesnicí.  

 Starosta obce informoval, že došla cenová nabídka od firmy Okrasné zahrady 

arboristika s. r. o. na kontrolu stavu stromů ve výši 2800 Kč bez DPH, obec zajistí 

objednání služby. V uplynulých letech se po třetinách stromy prořezávaly, letos je 

vhodné zajistit prověření stavu stromů z bezpečnostních důvodů, zejména lip na návsi. 

H. Rezková upozorňuje, že na prořez stromů je možné žádat dotace a nesouhlasí 

s placením prořezů z rozpočtu obce a doplňuje, že vloni i letos dotace vypsány byly. 

Starosta obce vysvětlil, že před 3 lety, kdy byla uzavřena smlouva s firmou, která 

v minulých letech uskutečňovala tříetapový prořez stromů ve vesnici, dotace v té době 

vypsány nebyly. H. Rezková upozornila, že Ministerstvo životního prostředí na r. 2015 

poskytuje na prořezy dotace. Ing. Bartošová požádala, aby H. Rezková vypsané dotace 

předložila ke společné konzultaci zastupitelů. J. Nepokoj k uvedenému doplnil, že na 

základě odborného posudku potom může obec letos o dotace požádat. H. Rezková sdělila, 

že vzhledem k loňskému prořezu by bylo vhodné nechat letos stromy odpočinout 

a poukazuje na razantní prořez stromů u hřbitova. J. Nepokoj odpověděl, že firma 

provedla vloni odborný prořez, což je nezbytné z  bezpečnostních důvodů. 

 Ing. Bartošová sdělila informaci od Ing. Veverky k dotazu na výšku střechy projektované 

hasičské zbrojnice (projekt hasičské zbrojnice byl projednáván na jednání zastupitelstva 

č. 9/2015). Stavba je projektována tak, aby se výškově vešla na své místo, ke kontaktu 

střechy a stromů nedojde. Zastupitelé projekt hasičské zbrojnice dořeší na pracovní 

schůzce za účasti Ing. Veverky a odborníka na urbanistiku. Až bude znám termín 

schůzky, Ing. Bartošová všechny zastupitele osloví. 

V této souvislosti navrhla H. Rezková  zabudování sušáku na požární hadice, který je 

umístěn na návsi, do nové stavby hasičské zbrojnice. Zastupitelé s navržením 

připomínky souhlasí. 
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 Ing. Bartošová připomíná, že je nutné vyřešit změnu webových stránek obce. Firma 

REGIS-ON-LINE, s. r. o., která zajišťuje pro obec webhosting, blokuje pro naši obec nový 

hosting a je zapotřebí do konce roku 2015 rozhodnout o jejich nové podobě. 

 Dr. Tikovský se zúčastní jako člen delegace předsedy Poslanecké sněmovny ČR i jako 

zastupitel obce Vlkov Husovských slavností v Kostnici ve dnech 3. – 4. 7. 2015. 

 Účetní obce přítomným sdělila výsledky prověření připomínky paní H. Rezkové, že obec 

má mít zpracovanou Směrnici o poskytování dotací. Vzhledem k tomu, že obec poskytuje 

ze svého rozpočtu pouze individuální dotace spolkům, tato povinnosti se na ni 

nevztahuje. Je však povinna dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  Smlouva o poskytnutí dotace musí obsahovat předepsané náležitosti. Dále je 

povinnost zveřejnit smlouvy na dotace vyšší než 50 000,- Kč, a to na 15 dní. 

 Bylo upozorněno na nesvítící veřejné osvětlení před čp. 120, čp. 45 a čp. 149. Obec zajistí 

opravu. 

 J. Rezek sdělil své subjektivní poznámky k návštěvě hodnotitelské komise Vesnice roku, 

H. Rezková připojuje sdělení, že v prezentaci obce chyběla při promítání prezentace 

Sokola. J. Nepokoj sdělil, že v prezentaci fotografie z činnosti Sokola byly a upozornil, že 

Sokol s obcí v uplynulých 4 letech nespolupracoval. H. Rezková odpověděla, že 

spolupracovali, fotky z akcí Sokola obec má. H. Rezková vyjádřila svůj názor na film o 

Vlkově, který byl pouštěn během prezentace při Vesnici roku. Film bude umístěn na nové 

webové stránky obce. 

 Paní …………………… opětovně vznesla stejnou připomínku k činnosti kulturní komise, 

jako na minulém zastupitelstvu. Dotázala se, proč paní …………. nedostala nic k jubileu a 

poukázala na to, že u pana ……………. byla kulturní komise gratulovat měsíc po jeho 

narozeninách. Ing. Bartošová za kulturní komisi vysvětlila, že gratulace panu …………… se 

uskutečnila později z důvodu změny zastupitelstva a schválení kulturní komise měsíc po 

zasedání nového zastupitelstva, a to vše po dohodě s panem ………….. S paní ………….. se 

Ing. Bartošová domlouvala předem a jak zaznělo i na minulém zasedání zastupitelstva, 

paní ………………. sdělila, že nechce dárkový balíček, což kulturní komise respektovala a 

domluvila se, že jí předá alespoň dražší květinu. Paní ………………… znovu jako při 

minulém zasedání poukázala na pozdní gratulaci paní ………………. i na nedorozumění při 

domlouvání vlastního jubilea, což bylo již projednáno na zasedání zastupitelstva dne 

5. 6. 2015, kdy byly tyto situace vysvětleny a podána omluva. Po zjitřené diskusi pan 

starosta záležitost uzavřel, s tím, že stala chyba a paní ………….. se osobně za obec omluví. 

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího zasedání na 28. 8. 2015 

od 19 h. 

 

 

 

 

Jiří Nepokoj, v. r.  

starosta obce 

 

Ověřovatelé: Ing. Alena Bartošová v. r., dr. Ondřej Tikovský v. r. 

 

Zapsala dne 11. 7. 2015 Věra Dytrychová 
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Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zápis je v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (obecní zřízení), uložen na Obecním úřadu ve Vlkově k nahlédnutí. 

 

 


