Obec Vlkov
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 4/2015
konaného dne 9. ledna 2015 od 19. hodin v Obecním úřadě ve Vlkově
Přítomni:
J. Nepokoj, Ing. A. Bartošová, V. Bartoš, J. Rezek, H. Rezková, Š. Konečná, dr. O. Tikovský
Hosté: dle prezenční listiny
Jednání otevřel starosta obce J. Nepokoj, který konstatoval usnášeníschopnost a předložil ke
schválení program v následující podobě:
1)
2)
3)
4)

Jednací řád
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
Smlouva o právu provést stavbu a souhlas s vydáním územního souhlasu k podpisu
Různé

V rozpravě k programu navrhli zastupitelé s ohledem na obsah bodů č. 2 a 3 jejich sloučení.
Návrh byl všeobecně přijat a potvrzen v hlasování:
Hlasování o skladbě programu:
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání v podobě:
1) Jednací řád
2) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2012792/VB/1 Vlkov u Jar., knn, připojení
180/30, Francúz mezi obcí Vlkov jako stanou budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a.s.,
jako stranou budoucí oprávněnou
3) Různé
Po krátké diskuzi se zastupitelé obce shodli na dr. Tikovském jako zapisovateli průběhu jednání,
za ověřovatele zápisu č. 4/2015 byli určeni a aklamací schváleni Šárka Konečná a Jan Rezek.
Ad 1) Jednací řád
Starosta obce J. Nepokoj předložil návrh Jednacího řádu zastupitelstva. V diskuzi, jíž se účastnili
všichni přítomní, předkládali zastupitelé dílčí návrhy k úpravám, a to jak obsahovým,
tak formálním. V další části rozpravy se zastupitelé navrátili k otázce podoby obsahu záznamu
z jednání. Ing. Bartošová podala v této souvislosti námitku vůči podobě zápisu č. 1, jak jej po
rozšíření původní verze předložila H. Rezková. O námitce nebylo hlasováno, H. Rezková totiž
navrhla provedení úprav do konsensuální podoby.
Závěr 4/1/2015: Zastupitelstvo obce pověřuje provedením redakce textu návrhu Jednacího řádu
zastupitelstva dr. Tikovského, jemuž mohou zastupitelé adresovat náměty na změny, návrh
dokumentu bude poté opětovně předložen k projednání. Dále zastupitelstvo pověřuje H. Rezkovou,
aby dotazem ke krajskému úřadu Královéhradeckého kraje ověřila aktuální legislativní rámec
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ovlivňující podobu záznamů z jednání zastupitelstev, a to zvláště s ohledem na ochranu osobních
údajů.

Ad 2) 2)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2012792/VB/1 Vlkov u Jar., knn,
připojení 180/30, Francúz mezi obcí Vlkov jako stanou budoucí povinnou a ČEZ
Distribuce, a.s., jako stranou budoucí oprávněnou
Starosta obce J. Nepokoj předložil návrh smlouvy, po krátké diskuzi bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasováno o souhlasu s uzavřením smlouvy:
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/2/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2012792/VB/1
Vlkov u Jar., knn, připojení 180/30, Francúz mezi obcí Vlkov jako stanou budoucí povinnou a ČEZ
Distribuce, a.s., jako stranou budoucí oprávněnou. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení.
Ad 3) Různé
3/1) Zateplení stropu sokolovny
V. Bartoš informoval o postupu při zajišťování posudku statika, který by měl být vypracován
a předložen v únoru 2015.
3/2) Návrh smlouvy s Ochranným svazem autorským
Obec Vlkov obdržela výzvu k uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl.
Ing. Bartošová v této souvislosti otevřela otázku existence možných povinností vůči dalším
institucím zabývajících se duševním vlastnictvím.
Závěr 4/3/2015: Zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Bartošovou prověřením závazků daných
zákonem v oblasti autorských práv při veřejné hudební produkci. Ing. Bartošová navrhne takové
řešení, aby obec dostála všem povinnostem.
3/3) Návrh dodatku smlouvy na sběr, svoz a odstranění odpadu mezi obcí Vlkov a Marius
Pedersen, a.s.
Starosta obce J. Nepokoj předložil návrh dodatku s vyčíslením cen za svoz odpadu v roce 2015.
Hlasováno o návrhu dodatku:
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/4/2015: Zastupitelstvo obce vydává souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě na sběr,
svoz a odstranění odpadu mezi obcí Vlkov a firmou Marius Pedersen, a.s., a pověřuje starostu
podpisem smluvního dodatku. Dodatek je přílohou usnesení.
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3/4) Informace z obecního úřadu:







sdělení Královéhradeckého kraje ze dne 22. prosince 2014 o změně termínu ukončení
projektu č. 13RRD03-0018 „Pořízení nového územního plánu“;
zahájeno vodosprávní řízení k zatrubení příkopu podél cesty k Černožicím;
poděkování ze základní školy speciální v Jaroměři za akci Sokola organizovanou spolu
s obecní knihovnou, a dále paní hostinské P. Zvonařové, paní M. Havlové‚
a panu F. Rezkovi za štědrý dar;
pozvání k účasti zástupce obce na jednání programového výboru MAS „Mezi Úpou
a Metují“ na 19. ledna 2015 v České Skalici, zúčastní se Ing. Bartošová;
doručena vyhláška ministra životního prostředí účinná od 1. ledna 2015 o rozsahu
a způsobu zajištění oddělení soustřeďování složek komunálních odpadů, jež ukládá
obcím povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické
odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října.

Poslednímu z uvedených bodů byla věnována diskuze o způsobu zajištění služeb ze strany obce.
Závěr 4/5/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o průběžné agendě obecního
úřadu. Zastupitelstvo obce rozhodlo o oslovení firem AGRO CS a Marius Pedersen ve věci zajištění
biologických odpadů rostlinného původu a deleguje zástupce obce k účastni na přednášce o novele
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Přednáška se koná 15.
ledna 2015 v 9 hod. Zúčastní se V. Bartoš.
3/5) Návrh aktualizace směrnice o poskytování cestovních náhrad zaměstnancům
a členům obecního zastupitelstva, kterou vydá obec pod číslem 1/2015.
Starosta obce J. Nepokoj předložil návrh dokumentu, po stručné diskuzi bylo přistoupeno
k hlasování:
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/6/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2015 o poskytování cestovních
náhrad zaměstnancům a členům obecního zastupitelstva.
3/6) Žádost nájemkyně pohostinství „Pod Lipami“ P. Zvonařové o doplnění vybavení
Starosta obce J. Nepokoj tlumočil žádost P. Zvonařové o nákup fritovacího hrnce, po krátké
diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasováno: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/7/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup fritovacího hrnce v přiměřené ceně do 5 tis.
Kč včetně DPH pro potřeby provozu pohostinství Pod Lipami.
3/7) Návrh na barevné vydání ročenky obce
H. Rezková předložila návrh na celobarevné vydání ročenky obce s odhadem celkových nákladů
cca 30 tis. Kč. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasováno: pro: 3, proti: 4, zdržel se: 0. (Pro: H. Rezková, J. Rezek, dr. Tikovský, proti: Ing.
Bartošová, V. Bartoš, Š. Konečná a J. Nepokoj.)
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Závěr 4/8/2015: Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na celobarevné vydání ročenky obce.

3/8) Vyjádření k existenci sítí ve správě obce
Obec obdržela žádost Stanislava Stejskala – dopravní projekce o vyjádření k existenci sítí
ve správě obce a o stanovisko k dopravnímu řešení ve stupni stavební řízení.
Závěr 4/9/2015: Zastupitelstvo obce určuje, aby odpověď Stanislavu Stejskalovi – dopravní
projekce administrativně zajistila obec v koordinaci s VAK Jaroměř.
3/9) Žádost o povolení ke kácení dřevin
Obec obdržela elektronickou poštou zprávu od Zemědělského a obchodního družstva Rasošky
se žádostí o povolení ke kácení dřevin, jedná se o stromy rostoucí na pozemku č. 1389/2.
V diskuzi zastupitelé upozornili, že žádost neobsahuje situační plán rozmístění dřevin
na pozemku, jak je uvedeno v textu, a shodli se, že se jedná o zásah značného rozsahu. Obec
proto vyrozumí žadatele, aby se obrátil na odbor životního prostředí Městského úřadu
v Jaroměři.
Závěr 4/10/2015: Zastupitelstvo obce rozhoduje vyrozumět Zemědělské a obchodní družstvo
Rasošky jakožto žadatele o povolení ke kácení dřevin o svých výhradách k formě podání a obsahu
žádosti a o doporučení projednat věc s odborem životního prostředí Městského úřadu v Jaroměři.
3/10) Připravované akce
Starosta obce J. Nepokoj zpravil zastupitelstvo o stavu příprav obecního plesu, přednášky
o Karibiku pořádané 28. února 2015 v 17.00 hodin a předložil k úvaze možnost opětovného
pořádání zabíjačkových hodů.
Dr. Tikovský v této souvislosti nabídl exkurzi po archeologicky památných středověkých
lokalitách v okolí obce.
Závěr 4/11/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy o přípravě společenských
a osvětových akcí v nadcházejícím období.
3/11) Informace H. Rezkové
H. Rezková vyjádřila nespokojenost s provedením obnovy kůlového oplocení návsi (překopaná
drenáž), s kritikou se starosta obce ztotožnil a zkušenost se zhotovitelem vnímá jako poučení
pro příští obdobné akce.
H. Rezková dále informovala o blížících se sokolských akcích, jimiž budou Šibřinky 21. února
2015 a dětský karneval 22. února 2015.
Závěr 4/12/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace H. Rezkové o připravovaných
sokolských akcích.
3/12) Záměr vlkovského jarmarku
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Ing. Bartošová představila záměr podání žádosti ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
o finanční podporu konání vlkovského jarmarku v létě 2015. V diskuzi zastupitelstvo záměr
podpořilo, žádost připraví Ing. Bartošová ve spolupráci s dr. Tikovským.

Hlasováno o podání žádosti:
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/13/2015: Zastupitelstvo schvaluje záměr vypracování a podání žádosti ke Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje o finanční podporu vlkovského jarmarku.
Jednání uzavřel starosta obce Jiří Nepokoj ve 21. 35 hodin a poděkoval všem přítomným
za aktivní účast.

Jiří Nepokoj v. r.
starosta obce

Zapsal 9. ledna 2015 dr. Ondřej Tikovský
ověřovatelé: Šárka Konečná v. r.
Jan Rezek v. r.
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USNESENÍ
k zápisu č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov ze dne 9. 1. 2015
Usnesení č. 1/4/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje „smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122012792/VB/1 Vlkov u Jar., knn, připojení 180/30, Francúz“ mezi obcí Vlkov jako stanou
budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., jako stranou budoucí oprávněnou. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení.
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení 2/4/2015: Zastupitelstvo obce vydává souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě
na sběr, svoz a odstranění odpadu mezi obcí Vlkov a firmou Marius Pedersen, a.s., a pověřuje
starostu podpisem smluvního dodatku. Dodatek je přílohou usnesení.
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení 3/4/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2015 o poskytování
cestovních náhrad zaměstnancům a členům obecního zastupitelstva.
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení 4/4/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup fritovacího hrnce v přiměřené ceně
do 5 tis. Kč včetně DPH pro potřeby provozu pohostinství Pod Lipami.
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení 5/4/2015: Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na celobarevné vydání ročenky
obce.
Neschváleno 4 hlasy. Pro 3, zdržel se 0.
Usnesení 6/4/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vypracování a podání žádosti
ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o finanční podporu vlkovského jarmarku.
Schváleno 7 hlasy.

Jiří Nepokoj, v. r.

Ing. Alena Bartošová, v. r.

starosta

místostarostka
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