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Obec Vlkov 

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlkov č. 12/2015 

konaného dne 2. 10. 2015  
 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 19.00 – 22.06 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 a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Program: 

1. Financování obnovy vodovodu 

2. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce Vlkov 

3. Smlouva o zabezpečení odvozu a likvidace bioodpadu 

4. Smlouva o zabezpečení nakládání odpadu 

5. Žádost o odkoupení obrubníků 

6. Cenová nabídka na ošetření stromů ve Vlkově 

7. Různé 

Schváleno 6 hlasy. 

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

Jan Rezek a Ing. Alena Bartošová. Schváleno 5 hlasy (zdržel se J. Rezek). 

Ad 1) Financování obnovy vodovodu 

Z podnětu zastupitelky Heleny Rezkové byla uskutečněna konzultace Plánu financování obnovy 

vodovodu obce Vlkov na r. 2011-2020 za účasti RNDr. Daniely Pačesné Ph.D. a Ing. Pavla Kordy, 

který plán financování obnovy vodovodu zpracoval. Plán financování obnovy vodovodu byl 

v roce 2011 schválen zastupitelstvem obce Vlkov (životnost potrubí byla v plánu stanovena na 

60 let, způsob rozložení částek na obnovu potrubí stanoven jako progresívní). Prostředky na 

plnění financování plánu obnovy jsou zahrnovány do rozpočtu obce na jednotlivé roky, obec 

ukládá prostředky na obnovu do fondu společnosti ČP invest. Helena Rezková doporučuje snížit 

výši budoucích plateb na financování obnovy vodovodu. Současné roční úložky na zvláštní fond 

ve výši cca 170 000 Kč považuje za nehospodárné. Za 50 let nebudou mít tyto peníze žádnou 

hodnotu a v případě potřeby je nelze použít na jiné investice v obci. 

Ing. Korda k uvedenému sdělil, že plán financování obnovy vodovodu podléhá aktualizaci 1x za 5 

let od jeho zpracování, což znamená, že je možné jej aktualizovat v roce 2016. Dále sdělil, že 

prostředky ukládané na Fond obnovy vodovodů nelze použít např. ani na výměnu vodoměrů, ale 

lze je použít na budování kanalizace v obci. RNDr. Pačesná sdělila, že obec tvoří prostředky na 

budoucí obnovu vodovodu v souladu se zákonem, a navrhuje zastupitelům v roce 2016 

uskutečnit revizi plánu obnovy vodovodu týkající se výše částek na obnovu vodovodu.  

Ing. Korda upozornil na otázku zdroje financování obnovy vodovodu, která může být 

financována platbami za pronájem vodovodního řadu. Obec je vlastníkem vodovodního řadu, ale 

provozovatel vodovodního řadu MěVAK Jaroměř naší obci žádné nájemné za provozování, které 
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by se mohlo použít na tvorbu fondu, neplatí. Obec tvoří prostředky na obnovu pouze ze svého 

rozpočtu. Závěrem se zastupitelé shodli na uskutečnění revize plánu financování obnovy 

vodovodu, kterou provedou začátkem roku 2016. Místostarostka Ing. Bartošová a starosta obce 

J. Nepokoj iniciují jednání s MěVAK Jaroměř ohledně pronájmu vodovodního řadu.  

Ad 2) Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce Vlkov 

Na obec došla smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce Vlkov od společnosti  

ECO-ECONOMIC A COMMERCIAL OFFICE s. r. o, auditorská společnost, Tábor. Tato společnost 

byla zastupiteli vybrána usnesením 5/11/2015 pro vykonání auditu obce za rok 2015. 

Auditorské práce budou vykonány ve dvou pracovních návštěvách - v měsíci říjnu 2015  

a začátkem roku 2016 po zpracování roční účetní závěrky a inventarizaci. Cena za vykonání 

auditu činí dle smlouvy 19 965 Kč včetně DPH. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 (J. Rezek). 

Závěr: 1/12/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání 

hospodaření obce Vlkov za rok 2015 mezi Obcí Vlkov a společností ECO-ECONOMIC A COMMERCIAL 

OFFICE s. r. o. v ceně 19 965 Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 3) Smlouva o zabezpečení odvozu a likvidace bioodpadu 

Obec obdržela od společnosti Rolana, s. r. o., Lejšovka doplněnou smlouvu o zabezpečení odvozu 

a likvidace bioodpadu. Cena za odvoz bioodpadu činí 550 Kč/1 h práce traktoru (bez DPH) 

a cena za bioodpad 100 Kč/tunu bioodpadu (bez DPH). Pro nakládání bioodpadu obec objedná 

u ZOD Rasošky nakladač. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr: 2/12/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o zabezpečení odvozu a likvidace 

bioodpadu mezi Obcí Vlkov a společností Rolana, s. r. o. Lejšovka a pověřuje starostu jejím 

podpisem. Cena za odvoz bioodpadu činí 550 Kč/1 h práce traktoru (bez DPH) a cena za bioodpad 

100 Kč/tunu bioodpadu (bez DPH). 

Ad 4) Smlouva o zabezpečení nakládání odpadu 

Obec obdržela od Zemědělského a obchodního družstva Rasošky smlouvu o zabezpečení 

nakládání odpadu (směsného komunálního odpadu a bioodpadu). Cena za 1 h práce nakladače 

činí 700 Kč (bez DPH). 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr: 3/12/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o zabezpečení nakládání odpadu 

mezi Obcí Vlkov a ZOD Rasošky a pověřuje starostu jejím podpisem. Cena za 1 h práce nakladače 

činí 700 Kč (bez DPH). 

Ad 5) Žádost o odkoupení obrubníků 

Na obec došla žádost od pana Jaromíra Bašeho, Vlkov čp. 1, o odkoupení cca 20 ks poškozených 

obrubníků, které pocházejí z bývalého chodníku na Švamberku a jsou řadu let odloženy za 

sokolovnou. Zastupitelé navrhují cenu 5 Kč za 1 obrubník, cena celkem 100 Kč. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr: 4/12/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje prodej 20 ks poškozených obrubníků panu 

Jaromíru Bašovi, cena 1ks x 5 Kč, cena celkem 100 Kč.  
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Ad 6) Cenová nabídka na ošetření stromů ve Vlkově 

Od firmy Arboristika došla cenová nabídka na ošetření 20 vybraných stromů ve Vlkově, o kterou 

obec požádala (bod 6h - zápis č. 11/2015). Celková cena činí 60 400 Kč (bez DPH). Zastupitelé se 

shodli na financování této částky z dotací, informace o vypsaných dotacích na rok 2016 zajistí 

H. Rezková. 

 

Ad 7) Různé 

a) Cesta p. č. 708 

Obec Vlkov má zájem odkoupit cestu k obecnímu hřišti (p. č. 708 – druh pozemku: ostatní 

plocha, výměra 576 m2). Majitelka pozemku paní Marie Havelková požádala obec o cenovou 

nabídku. Podmínkou prodeje je i smluvní převod daně z převodu na nabyvatele. Zastupitelé 

navrhují cenu ve výši 150 Kč/m2. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr: 5/12/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje nabídnout paní Marii Havelkové 

nabídkovou cenu ve výši 150 Kč/m2 k odkoupení pozemku p. č. 708 v k. ú. Vlkov u Jaroměře 

a schvaluje smluvní převod daně z převodu pozemku na nabyvatele – Obec Vlkov. 

b) Oprava vstupní brány na dětské hřiště 

H. Rezková navrhuje z důvodu bezpečnosti opravit odehnilé dřevěné vstupní brány na dětské 

hřiště a zajistit je patkami. Zajistí starosta obce. 

Helena Rezková dále upozornila na nesečený obecní dílek na obecní louce u cesty k Černožicím. 

Posečení zajistí starosta obce. 

c) Rozpočtová opatření č. 17-19/2015 

Účetní obce informovala o starostou schválených rozpočtových opatřeních č. 17, 18 a19/2015. 

Jedná se o přesun mezi položkami rozpočtu v rámci výdajů na kulturu a v rámci výdajů pro JSDH, 

dále se rozpočtové příjmy zvyšují o 4 500 Kč v důsledku přijaté úhrady za věcné břemeno od 

ČEZ. Zastupitelstvo obce bere rozpočtová opatření 17, 18 a 19 na vědomí. Rozpočtová opatření 

budou přílohou zápisu. 

d) Oprava střechy čp. 7 

Starosta obce informoval o opravě střechy na budově bývalé školy. Oprava bude zahrnovat 

klempířské práce a položení krytiny. Navrhovaná krytina je umělá břidlice nebo laminovaný 

šindel. Obec osloví minimálně 3 dodavatele za účelem zajištění cenové nabídky. Předpokládaná 

realizace 1. pololetí 2016. 

e) Žádost o povolení ke kácení dřevin 

Na obec došla žádost o povolení ke kácení stromů od Věry Dytrychové. Týká se 7 ks vrb na p. č. 

201/3 a 1 ks smrku na p. č. 192/5. Stromy jsou poškozené, ohrožují zdraví osob nalomenými 

větvemi a kmeny. Bude zajištěna náhradní výsadba 20 ks stromů. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr: 6/12/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost Věry Dytrychové o povolení kácení 

8 ks vrb na pozemku č. 201/3 a 1 ks smrku na pozemku č. 192/5. 

 

f) Kolaudační souhlas 

Starosta obce informoval o získání kolaudačního souhlasu ke stavbě zatrubení povrchové stoky. 
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g) Poděkování 

Starosta obce poděkoval Ing. Bartošové za organizační zajištění vlkovského jarmarku dne 

19. 9. 2015 a dr. Tikovskému za proslov na této akci. 

h) Výměna oken v knihovně 

Starosta obce navrhuje výměnu 3 oken v obecní knihovně z důvodu špatného stavu a ohrožení 

uložených knih. Obec osloví minimálně 3 dodavatele za účelem zajištění cenové nabídky. 

i) Stavební opravy v obecním bytě 

Zastupitelstvo řeší propadnutí podlahy v bytě čp. 7, z tohoto důvodu zastupitelstvo navrhuje 

likvidaci havarijního stavu firmou Martin Malota, Na Valech 192, Jaroměř. Odhad ceny bez DPH 

činí 155 000 Kč. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr: 7/12/2015: Z důvodu propadnutí podlahy v obecním bytě v č. p. 7 zastupitelstvo obce Vlkov 

schvaluje likvidaci havarijního stavu firmou Martin Malota, Na Valech 192, Jaroměř v ceně do 

155 000 Kč bez DPH.  

j) Výplata příspěvku T. J. Sokol za rok 2015 

Starosta obce sdělil informace k možnosti hotovostní výplaty schválených dotací T. J. Sokol Vlkov 

na r. 2015 z rozpočtu obce. Jedná se o 2 dotace v celkové výši 44 000 Kč. Vzhledem k situaci, že 

T. J. Sokol měla v důsledku zástavního práva obstavený účet, finanční odbor Královéhradeckého 

kraje ani právník nedoporučili provést výplatu příspěvku v hotovosti z důvodu pro obec 

možného rizika trestněprávního postihu. Vzhledem k tomu, že by obec ráda podpořila T. J. Sokol 

v zajišťování sportovní činnosti pro občany, obrátí se s dotazem na Finanční úřad v Náchodě. 

k) Navrhované společenské akce pro občany - začátek roku 2016 

 Výlet do Prahy - návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu České republiky, prohlídka 

historických památek s dr. Ondřejem Tikovským  

 Obecní zabíjačka  

 Obecní ples 

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího zasedání na 13. 11. 2015 

od 19 h. 

 

 

 

Jiří Nepokoj, v. r. 

starosta obce 

 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Alena Bartošová v. r., Jan Rezek v. r. 

 

 

Zapsala dne 8. 10. 2015 Věra Dytrychová 


