
1 
 

Obec Vlkov 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 5/2015  

konaného dne 26. února 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 v 19.06 hodin, který konstatoval usnášeníschopnost  

a předložil ke schválení program v následující podobě:    

1. Žádost o povolení kácení dřevin Zemědělského a obchodního družstva Rasošky  

2. Žádost o finanční příspěvek Mateřské a základní školy Rasošky  

3. Vyhláška o komunálních odpadech  

4. Smlouva o mimořádném příspěvku TJ Sokol Vlkov  

5. Darovací smlouva Městská knihovna Jaroměř  

6. Různé  

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání v navržené skladbě.  

Za ověřovatele zápisu navrženi a obecnou shodou schváleni Ing. Alena Bartošová a Václav 

Bartoš. Za zapisovatele byl určen dr. O. Tikovský. 

Ad 1) Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Zemědělského a obchodního 

družstva Rasošky  

Předmětnou lokalitu Lužiny navštívili při osobní obhlídce tři zastupitelé (J. Nepokoj, H. Rezková 

a J. Rezek) a dohodli se s žadatelem na skácení pouze části dřevin oproti původnímu záměru. 

Smyslem dohody je zachování panoramatu, skáceny budou primárně podmáčené dřeviny. 

Zastupitelé doporučili starostovi vyhotovit z jednání s Ing. Jonešem zápis, jehož přílohou bude 

nákres stromů s uvedením, které je možno pokácet. Některé budou pouze omlazeny (ořezány). 

Na základě zápisu z jednání souhlasí zastupitelé s vydáním souhlasu ke kácení. 

Hlasováno o navrženém stanovisku zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se: 0. Schváleno 

jednomyslně.  

Závěr: 1/5/2015:  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Zemědělského a obchodního družstva 

Rasošky o povolení kácení dřevin v lokalitě Lužiny. Na základě místního šetření ukládá starostovi 

obce vyhotovit z tohoto jednání zápis se zakreslením předmětných dřevin, který potvrdí obě strany 

svým podpisem. Povolení ke kácení vydat až na základě tohoto ujednání.  

ad 2) Žádost o finanční příspěvek obce Rasošky na provoz MŠ  

Žádost o příspěvek na provoz mateřské školky předložila obec Rasošky dopisem  

z 20. ledna 2015 s odkazem na skutečnost, že školská zařízení navštěvují rovněž děti z Vlkova. 
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Krátká rozprava potvrdila shodu všech zastupitelů na prospěšnosti poskytnutí žádaného daru ve 

výši 15. tis. Kč.    

Hlasováno o poskytnutí finančního příspěvku: pro 7, proti: 0, zdržel se 0. Schváleno 

jednomyslně. 

Závěr: 2/5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 tis. Kč Obci 

Rasošky na provoz Mateřské školky.  

 ad 3) Vyhláška o komunálních odpadech   

Starosta J. Nepokoj shrnul fakta v otázce nových zákonných povinností v nakládání s odpady  

a konstatoval, že obec má aktuálně nevyřešenu otázku odpadu železa a bioodpadu.  

V. Bartoš navrhl pořídit plastovou popelnici na kovy, čímž by obec své povinnosti dostála.  

K zabezpečení popelnice bude pořízen sloupek k připevnění. Zastupitelé se dohodli, že bude 

umístěna vedle ostatních sběrných nádob naproti obchodu pana Petra Hynka. Pořízení  

a umístění popelnice zajistí Václav Bartoš. Helena Rezková zajistí její polep. 

V oblasti biologického odpadu je obec povinna zajistit místa k jeho uložení, nebo jeho 

kompostování. Ing. Bartošová podala informace o zjištěných zkušenostech z okolních obcí  

a představila cenové nabídky na svoz biologického odpadu od společnosti Marius Pedersen  

a Agro CS. Zkušenosti z jiných obcí ukazují jako schůdnou cestu likvidaci větví v jarním období 

spálením (spojeno se zvykem tzv. čarodějnic) a pro zbývající biologický odpad vytipování 

lokality pro uložení do doby, než by byl zajištěn jeho svoz do kompostárny v Jaroměři. Starosta 

obce byl pověřen jednáním se ZOD Rasošky o možnosti využití bývalých silážních jam. Další 

informace podal Václav Bartoš, který se účastnil semináře týkajícího se sběru a svozu odpadů,  

a Helena Rezková. 

Shrnutí: Zastupitelstvo obce řešilo otázky, které vyplynuly z novely zákona o odpadech č. 229/2014 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, která je účinná od 1. 1. 2015. Projednalo možné varianty  

a pověřilo starostu jednáním s Ing. Jonešem a přípravou vyhlášky o komunálních odpadech tak, aby 

mohla být projednána a schválena při březnovém jednání zastupitelstva.  

ad 4) Smlouva o mimořádném příspěvku TJ Sokol Vlkov  

TJ Sokol vzala svoji žádost zpět 25. února 2015. 

ad 5) Darovací smlouva Městská knihovna Jaroměř  

Obec Vlkov obdržela vyrozumění od Městské knihovny v Jaroměři ve věci formálních změn 

dosavadního rámce spolupráce, které se týkají právní formy poskytování finančních prostředků 

a vyřešení vlastnictví doposud budovaného výměnného fondu.  

Městská knihovna v Jaroměři předkládá obci Vlkov návrh darovací smlouvy účelové, kterou si 

zastupitelé prostudovali a nemají k jejímu obsahu námitek. V souvislosti s jednáním o uzavření 

smlouvy bylo po diskuzi rozhodnuto také o výši daru, který bude činit 8 000,- Kč. 

Zastupitelé po vzájemné dohodě schvalují darovací smlouvu s Městskou knihovnou Jaroměř 

s uvedením poskytnutí daru ve výši 8 000,- Kč. Zároveň pověřují starostu jejím podpisem. 
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Hlasováno o uzavření smlouvy o poskytnutí daru: pro 7, proti 0, zdržel se 0, schváleno 

jednomyslně. 

S ohledem na zákonné možnosti a narovnání chybného ustanovení dohod o spolupráci, jež byly 

uzavírány v minulých letech, Městská knihovna v Jaroměři dále požádala obec Vlkov o vzdání se 

nároku na poměrnou část již vybudovaného výměnného fondu.  

Zastupitelé po prostudování souvislostí vyjádřili v debatě souhlas, který ověřili hlasováním: pro 

7, proti 0, zdržel se 0, schváleno jednomyslně.  

Závěr 3/5/2015: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy darovací mezi obcí Vlkov jako 

dárcem a Městkou knihovnou v Jaroměři jako obdarovaným o poskytnutí daru 8 tis. Kč a pověřilo 

starostu jejím podpisem.  Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas se vzdáním se nároku na příslušnou 

část výměnného knihovního fondu Městské knihovny v Jaroměři.      

ad 6) Různé  

6/I ) Starosta obce J. Nepokoj předložil návrh smlouvy o spolupráci při řešení krizových situací 

a  odstraňování jejich následků č. OS/OOVV-0419/2014 uzavíranou mezi městem Jaroměř 

a  obcemi ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jaroměř, a to s vkladem 5 tis. Kč ze 

strany obce Vlkov. Po krátké diskuzi vyjádřili zastupitelé souhlas s její formou i cíli a pověřují 

starostu jejím podpisem.  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno jednomyslně.     

Závěr 4/5/2015: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o krizových situacích 

a odstraňování jejich následků č. OS/OOVV-0419/2014 mezi městem Jaroměř, obcí Vlkov a dalšími 

obcemi ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jaroměř a pověřilo starostu podpisem 

smlouvy.   

Zprávy starosty obce J. Nepokoje. 

6/II) Oznámení o závěrečné kontrolní obhlídce v Hospodě U Legionáře v pátek 27. února 2015 

v 9.30 hodin. 

6/III) Oznámení ZOD Rasošky o stanovišti včelstev na parcele č. 226/2 v k. ú. Vlkov u Jaroměře. 

6/IV) Ohlášení stavebních úprav v čp. 10 ve Vlkově, při nichž nedochází ke stavebním změnám 

a  nemění se ráz objektu (zpevnění dvora, výměna oken atd.).  

6/V) Ohlášení výkopových prací spojených s pokládkou kabelového vedení v lokalitě paní 

Kubíčkové v termínu 3. 3. -11. 3. 2015.  

6/VI) Souhlas č. 76/2015 vydaný odborem výstavby Městského úřadu v Jaroměři s vydáním 

rozhodnutí o povolení stavby „Zatrubení povrchových stok“ na pozemcích p.p.č. 764/1, 

p.p.č. 570/1 a p. p. č. 2236/10 za účasti obce Vlkov jako stavebníka.  

6/VII) Žádost od pana Majera z čp. 71 ve Vlkově o skácení smrku; starosta obce s ohledem na 

minimální rozsah zásahu a jednoznačnost jeho užitku povolil kácení. 

6/VIII) Žádost rodiny Dvořákových z čp. 12 ve Vlkově o umístění světla před jejich nemovitostí, 

společnost REMO ELEKTRA, společnost s ručením omezeným, Jaroměř, předložila cenovou 
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nabídku k propojení veřejného osvětlení ve výši 5 200,- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že bude 

potřeba provést dle místního šetření další menší úpravy, se zastupitelé shodli, že celková částka 

na akci nesmí převýšit částku 10 000,- Kč bez DPH.  

Hlasováno o příspěvku obce na pořízení osvětlení: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 

jednomyslně.       

Závěr: 5/5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje výdaj do výše 10 tis. bez DPH na zajištění 

propojení veřejného osvětlení před nemovitostí čp. 12 ve Vlkově s účastí firmy REMO ELEKTRA, 

společnost s ručením omezeným, Jaroměř, jako dodavatele.  

6/IX) Jednací řád – dr. Tikovský informoval o zapracování námětů úprav od Ing. Bartošové; 

nikdo další připomínky nezaslal. Z tohoto důvodu budou ostatní zastupitelé opětovně obesláni 

tak, aby mohli do doby březnového jednání uplatnit své návrhy a dokument mohl být 

zastupitelstvem přijat.      

6/X) Obec obdržela výzvu k účasti v soutěži královéhradeckého kraje „O čistou obec“.  

Hlasováno o účasti v soutěži: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno jednomyslně. 

Závěr 6/5/2015: Zastupitelstvo obce rozhodlo o účasti obce v soutěži Královéhradeckého kraje  

„O čistou obec“ a pověřilo vedení obce podáním přihlášky.      

6/XI) Starosta obce předložil návrh smlouvy o dílo mezi obcí Vlkov a Petrem Maršálkem  

o provedení „Zatrubení povrchové stoky na p. č. 764/1 a 570/1 v k. ú. Vlkov u Jaroměře“ dle 

projektové dokumentace zpracované firmou Martin Macák. Cena díla je 468 082,50 Kč 

včetně  DPH. Harmonogram prací určuje 19. březen 2015 k předání staveniště, 23. březen 2015 

k  zahájení prací a 10. duben 2015 k dokončení prací. V diskuzi zastupitelů byli odpovědnými 

osobami za obec Vlkov určeni J. Nepokoj, V. Bartoš a J. Rezek. K návrhu smlouvy nemají 

zastupitelé námitek a pověřují starostu jejím podpisem. 

Hlasováno o uzavření smlouvy: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Jan Rezek). Schváleno.  

Závěr 7/5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Vlkov jako 

objednavatelem a Petrem Maršálkem jako zhotovitelem o provedení „Zatrubení povrchové stoky na 

p. č. 764/1 a 570/1 v k. ú. Vlkov u Jaroměře“ a pověřuje starostu jejím podpisem.    

6/XII) Starosta J. Nepokoj oznámil rozhodnutí jmenovat velitelem Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce Václava Všetečku.  

6/XIII) Obec obdržela nabídku vystoupení skupiny Kantoři. Zastupitelé berou nabídku  

na vědomí.  

6/XIV) Starosta J. Nepokoj otevřel otázku uspořádání obcí podporovaných zabíjačkových hodů. 

Debata zastupitelů i přítomných občanů obce ukázala, že akce je žádána, ideální čas k jejímu 

uspořádání se však vzhledem k pokročilému času jeví až na sklonku roku, vhodnou formou může 

být benefiční pojetí s dobrovolným příspěvkem účastníků určeným ke společensky 

prospěšnému účelu. Helena Rezková a Jan Rezek vznesli námitky k pořádání takovéto akce.  

Dr. Tikovskému se pořádání takového akce líbí, pouze navrhuje, aby se nejednalo o zcela 

bezplatnou akci hrazenou z obecního rozpočtu, nýbrž o akci, jejíž výtěžek by putoval potřebným. 
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Zastupitelé nemají námitek umožnit lidem přispět na akci dobrovolným příspěvkem, který bude 

předán potřebné organizaci (např. Domovu sv. Josefa v Žirči). 

6/XV) Spolek Lugta oslovil obec s žádostí o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. Krátká 

rozprava ukázala shodu zastupitelů na účasti obce v této celosvětové akci, kterou potvrdili 

hlasováním: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno jednomyslně. 

Závěr 8/5/2015: Zastupitelstvo obce rozhodlo o účasti obce v kampani „Vlajka pro Tibet“; obec 

10. března 2015 vyvěsí tibetskou vlajku.    

6/XVI) Zateplení stropu sokolovny. Zastupitelé se krátce věnovali otázkám provedení 

připravovaného zateplení stropu sokolovny, rozhodnutí nepřijali a přesunuli věc na některé 

z příštích jednání. Václav Bartoš upozornil na nedostatky v posudku stropní konstrukce 

tělocvičny. Helena Rezková přítomné informuje, že z důvodu obstavení účtu nebude T. J. Sokol 

Vlkov v současnosti tuto akci realizovat.  

6/XVII) Oddělení dopravní obslužnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství 

Královéhradeckého kraje vyrozumělo obec o možnostech spolupráce s dopravními specialisty 

(technology veřejné dopravy) při řešení dopravní problematiky obcí.  

6/XVIII) Obec je povinna mít zpracován plán financování obnovy vodovodu, a to dle zákona  

č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na financování plánu obnovy jsou 

zahrnovány do rozpočtu obce na jednotlivé roky. Vzhledem k tomu, že se jedná o vázané 

prostředky na obnovu vodovodu, obec s nimi nesmí volně disponovat. Tyto prostředky jsou 

proto uloženy v investičních fondech. Finančním poradcem v oblasti peněžních investic je pan 

Lukáš Rejmánek, který seznámil zastupitelstvo se situací na finančních trzích a doporučil 

převést prostředky, jež má obec uloženy v konzervativním fondu společnosti ČP INVEST 

investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, do fondu korporátních dluhopisů téže společnosti. 

Jedná se k 31. prosince 2014 celkem o 623 779,72 Kč.  

Po krátké diskuzi přistoupilo zastupitelstvo k hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

Schváleno jednomyslně.  

Závěr 9/5/2015: Zastupitelstvo obce schválilo převod prostředků ve výši 623 779,72 Kč uložených 

v konzervativním fondu ČP INVEST investiční společnost do fondu korporátních dluhopisů téže 

společnosti a pověřilo starostu obce provedením této operace.  

6/XIX) Osoba odpovědná za jednání ve věci územního plánu: po krátké diskuzi se zastupitelé 

shodli na Ing. Bartošové, což potvrdili hlasováním: pro 7, proti 0, zdržel se 0.   

Závěr 10/5/2015: Zastupitelstvo obce určilo Ing. Alenu Bartošovou osobou odpovědnou za 

jednání ve věci územního plánu.   

6/XX) H. Rezková doporučila obci podat podnět k důkladnému proklestění divoké vegetace 

lemující příkopy podél silnice k Rasoškám, neboť znesnadňuje a omezuje rozhled na vozovce.    

6/XXI) Společnost TextilEco, a.s., nabízí možnost umístění bílého kontejneru označeného 

duhovým logem TEXTIELECO a Nadace SOVA k odběru použitých oděvů. Zastupitelé o jeho 

umístění nemají zájem.  

Hlasováno: proti 6, zdržel se 1 (dr. O. Tikovský). Neschváleno.  
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Jednání uzavřel starosta obce Jiří Nepokoj ve 22.10 hodin a poděkoval všem přítomným  

za aktivní účast.  

 

 

Jiří Nepokoj, v. r. 

starosta obce   

 

 

Zapsal 26. února 2015 dr. Ondřej Tikovský       

ověřovatelé: Ing. Alena Bartošová v. r. , Václav Bartoš v. r. 
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Usnesení 

k zápisu č. 5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 26. února 2015 
 

1/5/2015: Zastupitelstvo obce projednalo žádost Zemědělského a obchodního družstva 

Rasošky o povolení kácení dřevin v lokalitě Lužiny. Na základě místního šetření ukládá 

starostovi obce vyhotovit z tohoto jednání zápis se zakreslením předmětných dřevin, který 

potvrdí obě strany svým podpisem. Povolení ke kácení vydat až na základě tohoto ujednání. 

Schváleno 7 hlasy. 

2/5/2015: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy darovací mezi obcí Vlkov jako 

dárcem a Městkou knihovnou v Jaroměři jako obdarovaným o poskytnutí daru 8 tis. Kč  

a pověřilo starostu jejím podpisem. 

Schváleno 7 hlasy. 

3/5/2015: Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas se vzdáním se nároku na příslušnou část 

výměnného knihovního fondu Městské knihovny v Jaroměři. 

Schváleno 7 hlasy. 

4/5/2015: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o krizových situacích a odstraňování 
jejich následků č. OS/OOVV-0419/2014 mezi městem Jaroměř, obcí Vlkov a dalšími obcemi ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností Jaroměř s vkladem 5 tis. Kč a pověřilo starostu 
podpisem smlouvy.   
Schváleno 7 hlasy. 

5/5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 tis. Kč Obci Rasošky 

na provoz Mateřské školky. 

Schváleno 7 hlasy. 

6/5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje výdaj do výše 10 tis. bez DPH na zajištění propojení 
veřejného osvětlení před nemovitostí čp. 12 ve Vlkově s účastí firmy REMO ELEKTRA, 
společnost s ručením omezeným, Jaroměř, jako dodavatele. 
Schváleno 7 hlasy. 

7/5/2015: Zastupitelstvo obce rozhodlo o účasti obce v soutěži Královéhradeckého kraje  
„O čistou obec“ a pověřilo vedení obce podáním přihlášky.      
Schváleno 7 hlasy.  

8/5/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Vlkov jako objednavatelem  
a Petrem Maršálkem jako zhotovitelem o provedení „Zatrubení povrchové stoky na p.č. 764/1  
a 570/1 v k.ú. Vlkov u Jaroměře“ v ceně 468 082,50 Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím 
podpisem.    
Schváleno 6 hlasy. Proti 0, zdržel se 1. 

9/5/2015: Zastupitelstvo obce rozhodlo o účasti obce v kampani „Vlajka pro Tibet“; obec 10. 
března 2015 vyvěsí tibetskou vlajku.  
Schváleno 7 hlasy. 

10/5/2015: Zastupitelstvo obce schválilo převod prostředků ve výši 623 779,72 Kč uložených  
v konzervativním fondu ČP INVEST investiční společnost do fondu korporátních dluhopisů téže 
společnosti a pověřilo starostu obce provedením této operace. 
Schváleno 7 hlasy. 
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11/5/2015: Zastupitelstvo obce určilo Ing. Alenu Bartošovou osobou odpovědnou za jednání  
ve věci územního plánu.   
Schváleno 7 hlasy. 

 
   Jiří Nepokoj v. r, .starosta                                         Ing. Alena Bartošová v. r., místostarostka 
 


