Obec Vlkov

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlkov č. 14/2015
konaného dne 18. 12. 2015

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově
Čas konání: 19.00 – 21.50 h
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Vladimír Vávrů, Václav Bartoš, Jan Rezek, Helena
Rezková, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Omluven: Hosté: dle prezenční listiny
Starosta obce pan Jiří Nepokoj uvítal přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Upozornil přítomné, že jednání zastupitelstva bude nahráváno.
Program:
1. Kupní smlouva na pozemek č. 708
2. Cenová nabídka – chodník ke hřbitovu a odvodnění
3. Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Labe
4. Smlouvy o poskytnutí individuálních dotací spolkům na r. 2016
5. Smlouva o pronájmu nebytových prostor – Hospůdka Pod Lipami
6. Smlouva o nájmu obecního bytu – č. p. 7
7. Smlouva o shrnování sněhu
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – stavební úprava obecní byt
9. Darovací smlouva – Obec Rasošky
10. Rozpočtové opatření č. 28
11. Rozpočtové provizorium na rok 2016
12. Různé
Schváleno 7 hlasy.
Zapisovatelkou byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni Helena Rezková a Vladimír Vávrů. Schváleno 7 hlasy.
Ad 1) Kupní smlouva na pozemek č. 708
Zastupitelům byla předložena kupní smlouva na pozemek p. č. 708 mezi paní Marií Havelkovou
jako prodávající a Obcí Vlkov jako kupující. Dohodnutá kupní cena je ve výši 99 360 Kč a Obec
Vlkov se ve smlouvě zavazuje uhradit daň z převodu nemovitých věcí.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr: 1/14/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 708 mezi
Marií Havelkovou jako prodávající a Obcí Vlkov jako kupující a pověřuje starostu jejím podpisem.
Dohodnutá kupní cena je ve výši 99 360 Kč. Obec Vlkov se ve smlouvě zavazuje uhradit daň
z převodu nemovitých věcí.
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Ad 2) Cenová nabídka – chodník ke hřbitovu a odvodnění
Stanislav Stejskal – Dopravní projekce Hradec Králové zaslal na obec doplnění cenové nabídky
z 19. 8. 2014 na akci Rekonstrukce chodníku podél silnice III/2997 (ke hřbitovu). Doplnění se
týká odvodnění chodníku a přilehlé silnice, což byl požadavek Správy a údržby silnic. Odvodnění
v délce cca 150 m bude umístěno pod navržený chodník a zaústěno do zasakovací nádrže na
pozemku parc. č. 750/1. Cenová nabídka je ve výši 91 960 Kč včetně DPH. Z důvodu výše cenové
nabídky starosta obce osloví projektanta. Bod přesunut na další zasedání zastupitelstva.
Pan ……… se zeptal, proč se buduje chodník ke hřbitovu, když je potřeba rekonstruovat
chodníky a vjezdy ve vesnici a vybudovat odvodnění hlavní cesty, aby voda netekla občanům do
dvora. Současně poukázal na prorůstání kořenů stromů do chodníků. Zastupitelé odpověděli, že
rekonstrukce chodníků probíhá od hřbitova a následně bude pokračovat do vesnice, přičemž
bude současně řešeno odvodnění.
Ad 3) Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Labe
Zastupitelům byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Vlkov a Povodím
Labe, s. p. Věcné břemeno vzniklo v rámci akce „Zatrubení povrchové stoky“ a jedná se o stavbu
výústního objektu do Rasošského potoka o ploše 12 m2. Obec Vlkov uhradí dle smlouvy úplatu za
zřízení věcného břemene 1000 Kč + DPH a zajistí na svůj náklad vklad práva odpovídajícího
věcnému břemenu do katastru nemovitostí.
Hlasování: pro: 7 proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 2/14/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo
1DHM150260 mezi Povodím Labe, s. p. a Obcí Vlkov k pozemku č. 2236/10 a pověřuje starostu
jejím podpisem. Obec Vlkov uhradí dle smlouvy úplatu za zřízení věcného břemene 1000 Kč + DPH
a zajistí na svůj náklad vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí.
Ad 4) Smlouvy o poskytnutí individuálních dotací spolkům na r. 2016
Zastupitelům byly předloženy smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce v roce
2016 pro MS Paseky Rasošky, SDH Vlkov a T. J. Sokol Vlkov. Poskytnutí dotací bylo schváleno na
základě jednotlivých žádostí na zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 13. 11. 2015 usneseními
číslo 9-12/13/2015.
a) Smlouva o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému sdružení Paseky Rasošky o.s.
v r. 2016 ve výši 6 000 Kč
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 3/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Obce Vlkov v r. 2016 Mysliveckému sdružení Paseky Rasošky o. s. ve výši 6000 Kč
a pověřuje starostu jejím podpisem.
b) Smlouva o poskytnutí individuální dotace Sboru dobrovolných hasičů Vlkov v r. 2016
ve výši 30 000 Kč
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Vlkov v r. 2016 Sboru dobrovolných hasičů Vlkov ve výši 30 000 Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
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c) Smlouva o poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě Sokol Vlkov v r. 2016 ve
výši 40 000 Kč
Dotace se poskytuje na úhradu provozních nákladů sokolovny (plyn, elektrická energie) a akce
pro děti.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 5/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Obce Vlkov v r. 2016 Tělocvičné jednotě Sokol Vlkov ve výši 40 000 Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
a) Smlouva o poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě Sokol Vlkov v r. 2016 ve
výši 30 000 Kč
Dotace se poskytuje na vydání knihy k 120. výročí založení T. J. Sokol Vlkov.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 6/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Obce Vlkov v r. 2016 Tělocvičné jednotě Sokol Vlkov ve výši 30 000 Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Ad 5) Smlouva o pronájmu nebytových prostor – Hospůdka Pod Lipami
Na obec došla žádost od paní Pavlíny Zvonařové o prodloužení nájmu nebytových prostor
Hospůdka Pod Lipami od 1. 1. 2016. Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy o nájmu
nebytových prostor mezi Obcí Vlkov a Pavlínou Zvonařovou na období od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016. Měsíční nájemné činí dle smlouvy 4 250 Kč. Nájemce zajišťuje úklid WC a chodby
v pátek a v sobotu. Jednotlivé opravy nájemce hradí do výše 1 000 Kč.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 7/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi
Obcí Vlkov a Pavlínou Zvonařovou na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a pověřuje starostu jejím
podpisem. Měsíční nájemné činí 4 250 Kč.
Ad 6) Smlouva o nájmu obecního bytu – č. p. 7
Na obec došla žádost od paní Lenky Šafářové o vystavení nové nájemní smlouvy na obecní byt ve
Vlkově čp. 7 od 29. 11. 2015. Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy o nájmu obecního bytu
č. p. 7 mezi Obcí Vlkov a Lenkou Šafářovou od 29. 11. 2015 na období 5 let. Měsíční nájemné činí
dle smlouvy 3 500 Kč. Jednotlivé opravy nájemce hradí do výše 1 000 Kč.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 8/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi Obcí Vlkov
a Lenkou Šafářovou od 29. 11. 2015 na období 5 let a pověřuje starostu jejím podpisem. Měsíční
nájemné činí 3 500 Kč.
Ad 7) Smlouva o shrnování sněhu
Zastupitelům byla předložena smlouva o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov a Miroslavem
Kudrnáčem. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu na obecních komunikacích v obci Vlkov
v roce 2016. Cena za shrnování sněhu činí 450 Kč/hod bez DPH.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
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Závěr 9/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje smlouvu o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov
a Miroslavem Kudrnáčem a pověřuje starostu jejím podpisem. Cena za shrnování sněhu na
obecních komunikacích činí 450 Kč/hod bez DPH.
Ad 8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – stavební úprava obecní byt
Martin Malota předložil dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úprava bytové
jednotky“ – likvidace havarijního stavu v obecním bytě č. p. 7. Původní cena díla dle smlouvy
155 000 Kč se navyšuje o dohodnuté a odsouhlasené vícepráce ve výši 21 200 Kč. Celková cena
činí 176 200 Kč. Zhotovitel je neplátcem DPH.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 10/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Stavební úpravy bytové jednotky“ mezi Obcí Vlkov a Martinem Malotou, Na Valech 192, Jaroměř
a pověřuje starostu jejím podpisem. Původní cena ve výši 155 000 se navyšuje o dohodnuté
a odsouhlasené vícepráce ve výši 21 200 Kč.
Ad 9) Darovací smlouva – Obec Rasošky
Zastupitelům byla předložena darovací smlouva mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky. Předmětem
smlouvy je poskytnutí finančního daru v roce 2016 ve výši 15 000 Kč na provozní náklady
a vybavení Základní a mateřské školy Rasošky. Výše finančního daru byla schválena
Zastupitelstvem obce Vlkov dne 13. 11. 2015 usnesením č. 6/13/2015. Obdarovaný se zavazuje
do 31. 12. 2016 podat sdělení, jakým způsobem byly finanční prostředky vynaloženy.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 11/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Vlkov a Obcí
Rasošky o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč na provozní náklady a vybavení Základní
a mateřské školy Rasošky a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ad 10) Rozpočtové opatření č. 28
Účetní obce předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 28/2015.
Rozpočtované daňové příjmy obce se zvyšují o 131 835,51 Kč v důsledku vyšších daňových
příjmů poukázaných obci od FÚ KHK v prosinci 2015, dále se příjmy zvyšují o 5462 Kč
v důsledků zvýšení příjmů od firmy EKO-KOM za využití odpadů z obalů. Rozpočtové výdaje se
zvyšují o 99 360 Kč v důsledku nákupu pozemku p. č. 708. Rozpočtové opatření bude přílohou
zápisu.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 12/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2015.
Ad 11) Rozpočtové provizorium na rok 2016
Rozpočet obce Vlkov nebude schválen do 31. 12. 2015, proto se financování obce bude řídit
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtovým
provizoriem.
V období rozpočtového provizoria:
1. obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce,
přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků
2. hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv
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3. případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce
Po schválení rozpočtu na rok 2016 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 13/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016.
Ad 12) Různé
a) Rozpočtové opatření č. 30
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 30/2015. Výdaje se zvyšují
o 36 292 Kč za pokládku lina v obecním bytě č. p. 7. Cenová nabídka na pokládku lina schválena
dne 13. 11. 2015 usnesením č. 5/13/2015. Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 14/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2015.
b) Smlouva o dílo – výměna střešní krytiny na budově bývalé školy
Truhlářství - Tesařství Michal Brzek zaslal smlouvu o dílo, týkající se výměny střešní krytiny
a klempířských prvků na základě cenové nabídky, schválené zastupitelstvem dne 13. 11. 2015.
Celková cena díla činí 201 761 Kč bez DPH a bez oprav komínů. Cena za opravu komínů bude
stanovena po rozkrytí střešního pláště a průzkumem jejich stavu. Následný návrh bude po
schválení investorem doložen formou přílohy ke smlouvě o dílo. Dílo bude vyhotoveno
v termínu od 3. 5. 2016 do 9. 6. 2016. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 60
měsíců ode dne předání díla.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 15/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Vlkov a firmou
Truhlářství - Tesařství Michal Brzek, Na státní 100, Holohlavy, na realizaci výměny střešní krytiny
a klempířských prvků na budově bývalé školy ve výši 201 761 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím
podpisem.
c) Prezentace obce na informačních portálech
Zastupitelům byly předloženy došlé nabídky na prodloužení prezentací obce Vlkov na rok 2016
na informačních portálech:


www.cestujemepocr.cz provozuje společnosti Aspida s. r. o. Brno, cena za prodloužení
prezentace 1 210 Kč vč. DPH za rok,



www.ziveobce.cz. od společnosti Databox s. r. o. Liberec, cena za aktualizaci dat na rok
2016 je 2 097 Kč.

Zastupitelé se shodli na nevyužívání služeb obou portálů.
d) Výkon agendy silničního správního úřadu
V souvislosti se změnou zákona č. 268/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dochází
k přechodu působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a speciálního
stavebního úřadu k místním komunikacím na obce I. a II. typu. Agenda silničního správního
úřadu bude během příštího roku zpět převedena na obce III. typu. Do té doby je možné převést
výkon agendy speciálního stavebního úřadu k místním komunikacím na Město Jaroměř (obec
III. typu) prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Zastupitelé přistoupili k hlasování ohledně
převedení výkonu agendy speciálního stavebního úřadu na Město Jaroměř v rámci budoucí
veřejnoprávní smlouvy bez finanční kompenzace za výkon agendy.
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Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 16/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje převedení výkonu agendy speciálního
stavebního úřadu na Město Jaroměř v rámci veřejnoprávní smlouvy bez finanční kompenzace za
výkon agendy.
e) Rozpočtová opatření č. 24, 25, 26
Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních, schválených starostou na
základě usnesení č. 3/11 z 12. 12. 2014:


Rozpočtové opatření č. 24/2015 (10 000 Kč přesun mezi položkami daňových příjmů,
navýšení příjmu výtěžku z loterií 873,73 Kč, navýšení příjmu z prodaných pytlů na odpad
470 Kč, navýšení rozpočtových výdajů o 9983 Kč – faktura za auditorské ověření 1. pololetí
2015



Rozpočtové opatření č. 25 (přesun 1000 Kč za ohňostroj 5. 12. 2015 na akci Mikuláš
z § činnosti místní správy na § ostatní záležitosti kultury)



Rozpočtové opatření č. 26 (přesun 6525 Kč za Mikulášské balíčky z § činnosti místní správy
na § ostatní záležitosti kultury)



Rozpočtové opatření č. 27 (zvýšení příjmů o dotaci pro JPO ve výši 3200 Kč)

 Rozpočtové opatření č. 29 (navýšení výdajů o výdaje za právní služby ve výši 3027 Kč)
Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu.
f) Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
Starosta obce předložil zastupitelům výroční zprávu o činnosti Obce Vlkov za rok 2014 v oblasti
poskytování informací podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 17/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje výroční zprávu o činnosti Obce Vlkov za rok
2014 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
g) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
č. 13RRD03-0018 na pořízení a digitalizaci územního plánu obce
Dodatkem se prodlužuje doba realizace projektu do 31. 12. 2016 na základě předchozí žádosti
Obce Vlkov.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 18/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 13RRD03-0018 a pověřuje starostu jeho podpisem.
h) Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev
Starosta obce informoval o nařízení vlády, týkající se možnosti zvýšení měsíčních odměn za
výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva o 3% od 1. 1. 2016. Někteří zastupitelé
navrhli na platech zastupitelů šetřit a ponechat je ve stávající výši. Starosta obce navrhl zvýšit
měsíční odměnu místostarostce Ing. Aleně Bartošové o 1000 Kč na 5500 Kč za její práci pro
obec. H. Rezková se zvýšením nesouhlasí. J. Rezek sděluje, že za uplynulý rok nepřišly pro obec
žádné nenárokové dotace a zvyšování odměn zastupitelům by připadalo v úvahu, pokud by obec
nenárokové dotace obdržela. Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o zvýšení měsíční
odměny místostarostky obce od 1. 1. 2016 na 5500 Kč:
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Hlasování: pro: 4, proti: 2 (Helena Rezková, Jan Rezek), zdržel se: 1 (dr. Ondřej Tikovský).
Závěr 19/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje měsíční odměnu místostarostce obce
Ing. Aleně Bartošové od 1. 1. 2016 ve výši 5500 Kč.
i) Sloupky u křížku na návsi
Dr. Tikovský informoval o jednání s restaurátorem Pavlem Machem z Národního památkového
ústavu v Josefově ohledně výměny sloupků ke křížku na návsi. Pan Pavel Mach navrhuje
připravit žádost o zapsání křížku na seznam nemovitých kulturních památek a následně požádat
ve spolupráci s NPÚ o financování rekonstrukce (restaurátorské práce) sloupků spojené
s úpravou okolí z dotace, jejíž výše by mohla činit až 80 % nákladů. Dále doporučuje odstranění
tisů okolo křížku (z důvodu vlhkosti, která památce škodí) a nabízí spolupráci při typovém
vyhledání vzhledu sloupků za účelem navrácení původního vzhledu okolí křížku.
(20.33 h odchod H. Rezkové.) Ověřovatelem zápisu navržen dr. Tikovský. Schváleno 6 hlasy.
Hlasování o žádosti o zapsání křížku na návsi na seznam nemovitých kulturních památek ČR:
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 20/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje zažádat o zapsání křížku na návsi na
seznam nemovitých kulturních památek České republiky.
j) Oprava komínu
Starosta obce informoval o cenové nabídce pana Khýra - kominictví na opravu komínu obecního
úřadu, na který je napojen plynový ohřívač vody v zasedací místnosti. Z důvodu bezpečnosti je
třeba uskutečnit opravu (napojení, vyvložkování, opláštění) ve výši 11 200 Kč + revize 1200 Kč.
Uvedené ceny jsou bez DPH. Podmínkou je zhotovení vikýře klempířem. Starosta obce zajistí
cenové nabídky.
k) Oprava hasičské stříkačky
Starosta obce informoval o rozbité hasičské stříkačce, rozpočtované výdaje na jednotku požární
ochrany jsou vyčerpány, obec uhradí opravu ve výši 10 500 Kč (dodavatel zajišťující opravu není
plátcem DPH).
(20:55 h odchod V. Bartoše).
l) Pověření starosty podpisem závěrečného rozpočtového opatření
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem závěrečného rozpočtového opatření za rok
2015.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 21/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov pověřuje starostu obce podpisem závěrečného
rozpočtového opatření za rok 2015.
m) Kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření na rok
2016
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření na rok 2016 do výše 30 000 Kč.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (lze podat i ústně).
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
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Závěr 22/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje a stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření na rok 2016 do výše 30 000 Kč.
n) Obecní ples 23. 1. 2016
Rozpočet obecního plesu by měl být vyrovnaný, vstupné by mělo pokrýt výdaje na hudbu, příjem
z tomboly by měl pokrýt náklady na materiál na tombolu (stanoveny ve výši 15 000 Kč).
o) Cyklostezka Vlkov – Rasošky
Obec Vlkov zaslala Zastupitelstvu obce Rasošky žádost o vyjádření k záměru výstavby
cyklostezky mezi obcemi (polní cesta kolem Zezule). Stezka by vedla přes pozemek p. č. 2091/4,
který je v majetku Obce Rasošky. Obec Rasošky byla oslovena, zda by byla spolupartnerem akce
nebo dala souhlas k výstavbě na jejich pozemku nebo pozemek prodala. Obec Rasošky není proti
vybudování cyklostezky, pozemek prodávat nehodlá, ale další informace nemůže poskytnout,
neboť nezná podrobnosti. Zastupitelstvo Obce Vlkov navrhlo zadat vypracování studie
k plánované cyklostezce mezi Vlkovem a Rasoškami.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 23/14/2015: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje zadání vypracování studie k plánované
cyklostezce mezi Vlkovem a Rasoškami.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 8. 1. 2015 od 19 h.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast, popřál všem příjemné Vánoce a do nového roku
všem popřál hodně zdraví, klidu a lásky.

Jiří Nepokoj v. r.
starosta obce

Ověřovatelé: Helena Rezková v. r.
Vladimír Vávrů v. r.
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. v. r.

Zapsala dne 23. 12. 2015 Věra Dytrychová

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.
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