Obec Vlkov

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlkov č. 11/2015
konaného dne 28. 8. 2015
Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově
Čas konání: 19.04 – 21.36 h
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Vladimír Vávrů, Jan Rezek (příchod
v 19.07 h), Helena Rezková, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta obce pan Jiří Nepokoj uvítal přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné
a oznámil, že jednání zastupitelstva bude nahráváno.
Program:
1. Řád veřejného pohřebiště
2. Příspěvek na kroužky dětí DDM Smiřice
3. Obecně závazná vyhláška obce Vlkov o odpadech
4. Rozpočtové opatření
5. Výběr firmy na audit obce
6. Různé
Schváleno 6 hlasy.
Zapisovatelkou byla navržena Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli určeni Helena
Rezková a Vladimír Vávrů. Schváleno 6 hlasy.
Ad 1) Řád veřejného pohřebiště
Účetní obce předložila zastupitelstvu změny Řádu veřejného pohřebiště obce Vlkov, schváleného
zastupitelstvem obce jako Opatření č. 1/2002 ze dne 28. 6. 2002. Změny spočívají ve specifikaci
oprávněné osoby (která zabezpečuje činnosti a služby spojené s pohřbíváním, exhumací
a výkopem hrobů) a dále ve stylistické úpravě textu. (Příchod zastupitele J. Rezka v 19.07 h).
Zastupitelstvo přistoupilo k hlasování o změnách v Řádu veřejného pohřebiště obce Vlkov.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr: 1/11/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje změny v Řádu veřejného pohřebiště obce
Vlkov, schváleného zastupitelstvem obce jako Opatření č. 1/2002 ze dne 28. 6. 2002 a pověřuje
starostu a místostarostku jeho podpisem.
Ad 2) Příspěvek na kroužky dětí DDM Smiřice
Město Smiřice zaslalo OÚ Vlkov informaci o prohloubení schodku rozpočtu Domu dětí a mládeže
Smiřice a současně stanovilo pravidla pro příjem dětí do kroužků DDM na rok 2015/2016.
Doposud dotovalo Město Smiřice schodek ze svého rozpočtu (1100 Kč na dítě a kroužek) bez
přispění okolních obcí, jejichž děti kroužky také navštěvují. V současnosti navštěvují kroužky
DDM ve Smiřicích 4 vlkovské děti. Poplatek za přihlášení do kroužku činí 1500 Kč na každé dítě
a kroužek. Dle nových pravidel může případně obec přispět na úhradu části poplatku, zbývající
část hradí rodiče dítěte. V diskusi zastupitelů zaznělo, že v případě poskytnutí příspěvku naší
obcí by byly znevýhodněné děti, navštěvující kroužky jinde než v DDM Smiřice a ani není jisté,
zda všechny přihlášené děti do kroužků pořádaných DDM Smiřice skutečně chodí. Zastupitelé
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přistoupili k hlasování, zda Obec Vlkov přispěje finanční částkou na kroužky dětí navštěvujících
DDM Smiřice.
Hlasování: pro: 0, proti: 6, zdržel se: 1 (H. Rezková).
Závěr: 2/11/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov neschvaluje finanční příspěvek Obce Vlkov Městu
Smiřice na kroužky vlkovských dětí navštěvující DDM Smiřice ve školním roce 2015/2016.
Ad 3) Obecně závazná vyhláška obce Vlkov o odpadech
Zastupitelstvu byla předložena OZV obce Vlkov č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Vlkov, okres Náchod. V oblasti biologického odpadu je
zajištěno jeho ukládání u hřiště za rybníkem, zvlášť větve a zvlášť ostatní biologický odpad
(posekaná tráva, jablka, plevel ze zahrádky, kuchyňské odpady rostlinného původu).
Hlasování o Obecně závazné vyhlášce obce Vlkov č. 1/2015: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr: 3/11/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vlkov
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vlkov, okres Náchod.
V souvislosti s odvozem biologického odpadu byl předložen zastupitelstvu návrh smlouvy
o zabezpečení odvozu a likvidace bioodpadu mezi obcí Vlkov a společností Rolana, s. r. o.
Lejšovka. Odpad bude odvážen společností Rolana, s. r. o. nárazově (dle nashromážděného
množství) a bude likvidován na kompostárně společnosti Rolana s. r. o., středisku VKK Újezd.
Zastupitelé do smlouvy požadují doplnit cenu za odvoz (cenu za km, cenu za 1 tunu odpadu).
Starosta obce zajistí uzavření smlouvy s ZOD Rasošky na práci nakladače, který bude objednáván
pro nakládání bioodpadu před odvozem. Zastupitel Jan Rezek vznesl dotaz na možnost zajištění
štěpkování větví odbornou firmou, prověří starosta obce.
Ad 4) Rozpočtové opatření
Účetní obce předložila rozpočtové opatření obce Vlkov č. 15/2015, spočívající v navýšení
rozpočtových příjmů o 52 081 Kč, což přestavují příjmy z pronájmu hrobových míst (dle nově
uzavíraných smluv na r. 2016-2025). Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr: 4/11/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2015.
Ad 5) Výběr firmy na audit obce
V souvislosti s usnesením zastupitelstva obce č. 5/9/2015 o formě provedení přezkumu
hospodaření Obce Vlkov za rok 2015 prostřednictvím soukromého auditora bylo osloveno
7 subjektů na audit obce, na obec došly 3 cenové nabídky (uvedené ceny jsou vč. DPH):


ECO-ECONOMIC a COMMERCIAL OFFICE s. r. o, auditorská společnosti, Tábor 19 965 Kč



Ing. V. Koutník, Hradec Králové

22 000 Kč



Kreston A&CE Group s. r. o., Hradec Králové

30 250 Kč

Starosta obce navrhl hlasovat o firmě ECO-ECONOMIC a COMMERCIAL OFFICE s. r. o, auditorská
společnosti, Tábor z důvodu nejnižší cenové nabídky a z důvodu nabídky služeb průběžného
auditu.
Hlasování pro společnost ECO-ECONOMIC a COMMERCIAL OFFICE s. r. o, auditorská společnosti,
Tábor: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (J. Rezek)
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Závěr: 5/11/2015: Zastupitelstvo schvaluje společnost ECO-ECONOMIC a COMMERCIAL OFFICE
s. r. o, auditorská společnosti, Tábor pro provedení kontroly hospodaření Obce Vlkov za rok 2015.
Ad 6) Různé
a) Ocenění Zlatá cihla pro obec Vlkov v soutěži Vesnice roku
Starosta obce prezentoval ocenění Zlatá cihla v soutěži Vesnice roku 2015, kterou byla obec
převzít ve Stračově dne 22. 8. 2015 za stavbu autobusové zastávky. Zastupitelka Helena Rezková
vznesla dotaz, zda byla o udělení ocenění rozeslána tisková zpráva do médií, pomoc
s vypracováním už před akcí nabízel dr. Tikovský. Protože se tak nestalo, nabídla, že zprávu
vypracují s dr. Tikovským a rozešlou novinářům. O zaslání podkladů ke stavbě zastávky
požádala Ing. Bartošovou.
b) Sloupky u křížku na návsi
Dr. Tikovský informoval, že křížek na návsi není veden v seznamu památek ČR. Obec navštíví
restaurátor pan Pavel Mach z Národního památkového ústavu v Josefově, který poradí s úpravou
okolí, typem a vzhledem sloupků.
c) Rozpočtová opatření
Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 12, 13, 14 a 16/2015,
schválených starostou na základě usnesení č. 3/11 z 12. 12. 2014:


RO č. 12 představuje navýšení rozpočtových výdajů o 3 630 Kč – faktura od Advokátní
kanceláře Bouček&Jandura za zastupování v soudním řízení proti L. Rusé (dřívější
nájemkyně hospůdky Pod lipami, proti níž probíhá exekuční řízení z důvodu dluhu na
nájemném). Po provedené exekuci bude obci částka vrácena.



RO č. 13: navýšení rozpočtových výdajů o 1356,25 Kč v důsledku vrácení nájmu za
pozemek p. č. 321/24 (v k. ú. Černožice) ZOD Rasošky za období 1. 4. 2013 – 31. 12. 2014
(pozemek je ve vlastnictví státu, byl zahrnut v příloze ke smlouvě o pronájmu pozemků
mezi obcí Vlkov a ZOD Rasošky).



RO č. 14: přesun 1180 Kč z paragrafu činnost místní správy na činnost související se
zásobováním pitnou vodou – položka nákup materiálu zůstává zachována, jedná se
o nákup vodoměru (k čp. 22).



RO č. 16: navýšení rozpočtových příjmů o 4000 Kč v důsledku příjmu záloh na účast na
vlkovském jarmarku 19. 9. 2015.
Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření č. 12, 13, 14 a 16/2015 na vědomí. Rozpočtová opatření
budou přílohou zápisu.
d) Informace
Starosta obce informoval, že zajistil vyspravení děr na cestě v Zelence, vyspravení děr v obci
a opravu propadlého kanálu. Současně sdělil, že někdo odcizil 7 ks obrubníků od záhonku růží
před čp. 22.
Na dotaz starosty na výsledek jednání s firmou, která dodá pro opravu komína nabídku na
zhotovení vikýře a lávky, V. Bartoš sdělil, že nabídka vzhledem k vytížení oslovené firmy nedošla
a je třeba oslovit někoho jiného. V. Bartoš zajistí i zjištění příčiny protékání vody na stropě před
vstupem do sokolovny.
e) Jarmark a oslavy udělení Zlaté cihly dne 19. 9. 2015
V letošním roce se tradiční vlkovský jarmark spojí s oslavami udělení Zlaté cihly naší obci
v soutěži Vesnice roku. Bylo projednáno organizační zajištění akce a představen program
jarmarku.
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f) Cestopisná přednáška
PaedDr. Libor Turek nabídl naší obci uspořádání tradiční podzimní cestopisné přednášky.
Zastupitelé vybrali termín cestopisné přednášky na sobotu 21. listopadu 2015, tématem
přednášky budou Řecké ostrovy.
Navrženy i další možnosti pořádání pravidelných přednášek, opakování vyprávění Dr.
Tikovského o Vídni, přednáška o Švýcarsku.
Dr. Tikovský sdělil, že při své návštěvě Husovských slavností v Kostnici přivezl pro obec Vlkov
prsť z místa upálení Mistra Jana, která byla sebrána pro budoucnost u příležitostí šestistého
výročí upálení Jana Husa.
g) Rekonstrukce komunikace mezi čp. 19 a 18
Na obec došlo oznámení od Ing. Jana Konečného o připravované rekonstrukci komunikace mezi
čp. 19 a čp. 18, tato komunikace na pozemku č. 757 navazuje na obecní pozemky před OÚ.
Ing. J. Konečný informoval o možnosti obce zúčastnit se na projektu a realizaci. V rámci jedné
akce by mohla být rekonstruována plocha před obecním úřadem za účelem vytvoření
parkovacích míst. Obec musí na akci vypsat výběrové řízení. Zastupitelé přistoupili k hlasování
o zpracování záměru rekonstrukce parkoviště před obecním úřadem v rámci společné akce
s Ing. J. Konečným.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (V. Vávrů)
Závěr 6/11/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zpracování záměru rekonstrukce parkoviště
před obecním úřadem při společné akci s Ing. J. Konečným.
h) Kontrolní prohlídka vybraných stromů v obci Vlkov
Starosta obce informoval o kontrolní prohlídce stromů v obci Vlkov, kterou provedla firma
Okrasné zahrady arboristika s. r. o. Žďárky dne 9. 7. 2015. H. Rezková na dotaz starosty podala
informaci, že krajské dotace i dotace MŽP na údržbu zeleně jsou pro letošní rok uzavřené.
Většina stromů je v dobrém zdravotním stavu, provedená ošetření v minulosti dopomohla k jeho
vylepšení. U mladých lip je doporučen do tří let zopakovat výchovný řez. Některé stromy jsou
doporučeny v nejbližší době k dalšímu ošetření (obvodová redukce, bezpečnostní řez, redukční
řez, zdravotní řez), z nich zastupitelé vybrali 20 stromů (18 stromů ošetření, 2 stromy kácení),
na jejichž údržbu obec nechá vypracovat cenovou nabídku. Údržba bude realizována v příštím
roce po získání dotací na údržbu zeleně.
i) Odstoupení velitele Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Starosta obce informoval o odstoupení Václava Všetečky z funkce velitele JSDH ve Vlkově
k 31. 8. 2015, novým velitelem JSDH se stává Pavel Alina.
j) Stížnost
Starosta obce informoval o stížnosti pana (Černého) na porušování nočního klidu, nedodržování
vyhlášek v obci a na vyvážení nepořádku do polních cest. Obec zajistí informování občanů.
k) Oprava sochy kašpara
Starosta obce informoval o zvážení opravy popraskané sochy kašpara na vlkovské návsi.
H. Rezková osloví restaurátora.
l) Výplata příspěvku T. J. Sokol
Helena Rezková informovala na dotaz starosty zastupitele, že T. J. Sokol Vlkov ještě neobdržel
vyrozumění ohledně odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu, blokace účtu Sokola stále trvá.
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Účetní obce zjistí u finančního odboru KÚ KHK a u právníka, zda lze T. J. Sokol Vlkov vyplatit
schválené dotace z obecního rozpočtu na letošní rok v hotovosti.
m) Velkoobjemový kontejner na komunální odpad
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven v obci 11. 9. 2015, pro občany
Vlkova bude k dispozici do 13. 9. 2015.
n) Kamerová zkouška kanalizace
Starosta obce informoval, že kamerová zkouška kanalizace a odběr vzorku z drenážní trubky,
což bylo požadováno pro kolaudaci akce „Zatrubení povrchové stoky“, byly provedeny. Zároveň
sdělil, že odebírané vzorky odpadních vod z výpustí kanalizace nesplňují požadované limity.
o) Mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne 5. 9. 2015 od 12.50 do 13.20 h provede firma Marius Pedersen v naší obci mobilní svoz
nebezpečných odpadů.
p) Výlet
SDH Vlkov spolu s obcí Vlkov organizuje 12. 9. 2015 výlet do Dětenic a do Jičína, obec uhradí
autobus.
Dr. Tikovský informoval o možnosti uskutečnit v zimním období exkurzi do Parlamentu ČR.
q) Připomínky k zápisům


Starosta obce informoval o opravě v textu zápisu č. 10 – bod č. 1 – Financování obnovy
vodovodu – bude přesunut na zářijové zasedání zastupitelstva – změna textu na říjnové
(zasedání zastupitelstva budou uskutečňována první pátek v měsíci).



H. Rezková zaslala písemnou připomínku k zápisu č. 9, která se týkala úvodní diskuse
ohledně gratulací jubilantům. Zápis č. 9 byl ověřen ověřovateli bez připomínek.
V následné diskusi byl ostatními zastupiteli shledán za objektivní a korektní. Starosta
obce navrhuje hlasovat o zachování původní podoby zápisu č. 9 z jednání zastupitelstva
dne 5. 6. 2015:
Hlasování: pro: 5, proti: 1 (H. Rezková), zdržel se: 1 (Dr. Tikovský)
Závěr: 7/11/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schválilo původní podobu zápisu č. 9 z jednání
zastupitelstva obce dne 5. 6. 2015, která byla ověřena zastupiteli, jako definitivní.

r) Výměna podlahy obecní byt
V. Bartoš informuje o technickém stavu obecního bytu v čp. 7 (plíseň na severní stěně, špatný
stav podlahy, potřeba obnovy venkovního nátěru u oken) a doporučuje výměnu dřevěné
podlahy a vyřešit vlhkost. Navrženo prohlédnout situaci, navrhnout postup, udělat rozpočet
a poté poptat. V. Vávrů osloví firmu, která zajistí zpracování postupu a vyčíslí rozpočet.
s) Ostatní


Odvoz popela z hřiště - zajistí starosta obce.



H. Rezková doporučuje natřít venkovní lavičku u autobusové zastávky. V. Vávrů zajistí
nákup laku.



Ing. Bartošová informuje o odehnilé dřevěné zahrádce u obecní hospůdky. Zastupitelé se
shodli na zhotovení nové zahrádky na jaře příštího roku.



J. Rezek doporučuje opravit lavičku na hřbitově u márnice – přesunuto na jaro 2016.

t) Projekt hasičské zbrojnice
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Na základě připomínek zastupitelů k projektu nové hasičské zbrojnice Ing. Veverka zastupitelům
předložil situační plánek, na kterém stavba výškově zapadá do prostoru a představil vizuální
vzhled (špaletová okna, vestavěné parapety – prvky spojené s původními stavbami obce).
Zastupitelé požadovali zabudovat do objektu stojan na hadice, Ing. Veverka nastínil představu
stojanu na hadice jako věž s vnitřním schodištěm s možností proskleného vrchu (podoba
majáku). Stavba by v sobě kombinovala tradiční vzhled s moderním prvkem. Starosta obce
požádal Ing. Veverku o zajištění vizualizace stavby.

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího zasedání na 2. 10. 2015 od
19 h.
Jiří Nepokoj, v. r.
starosta obce

Ověřovatelé: Helena Rezková v. r., Vladimír Vávrů v. r.

Zapsala dne 2. 9. 2015 Věra Dytrychová
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