
1 
 

Obec Vlkov 

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlkov č. 6/2015  

konaného dne 20. března 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   

Jednání otevřel starosta obce J. Nepokoj v 19.10 hodin, který konstatoval usnášeníschopnost  

a předložil ke schválení program v následující podobě:    

1. Rozpočet obce na rok 2015  

2. Závěrečný účet obce za rok 2014  

3. Účetní uzávěrka obce za rok 2014  

4. Jednací řád zastupitelstva   

5. Úklid obce  

6. Různé 

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

Zapisovatelem byl určen dr. O. Tikovský, ověřovateli pak H. Rezková a V. Bartoš. 

Ad1) Rozpočet obce na rok 2015 

Starosta obce J. Nepokoj předložil návrh rozpočtu obce v členění na paragrafy v podobě 

připravené rozpočtovým výborem a zveřejněné v zákonem předepsané lhůtě občanům obce. 

Rozpočtové příjmy jsou ve výši 3 885 300 Kč a výdaje ve výši 3 957 657 Kč, rozdíl mezi příjmy 

a  výdaji bude hrazen z volných prostředků minulých let. 

(Jednání v 19.47 h dočasně opustila Š. Konečná)  

Diskuze: J. Rezek se zajímal o finanční souvislosti existence jednotky sboru dobrovolných hasičů. 

Debata odhalila nezbytnost revize potřeb spojených s jeho existencí.    

H. Rezková sdělila, že pravidelný roční vklad obce do fondu na opravu vodovodu nepovažuje za 

šťastný, a to s ohledem na předpokládanou vysokou životnost obecního vodovodu a nejistou 

reálnou hodnotu prostředků po desítkách let, jež pravděpodobně uplynou do doby, než bude 

třeba přikročit k jeho obnově. Takto účelově vázané prostředky se H. Rezkové jeví jako 

nezhodnocené peníze chybějící obci v oblastech, kde je jich aktuálně zapotřebí.  

Ve své odpovědi Ing. Bartošová odkázala na zákonnou povinnost obcí příslušnou rezervu tvořit. 

Plán financování obnovy vodovodu se zpracovává dle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Tato povinnost je zákonem uložena vlastníku vodovodního řadu. Plán se 

zpracovává na 10 let podle pravidel stanovených v příloze č. 18 vyhlášky 428/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 

Zastupitelé se shodli, že inspirativní může být sdílení zkušeností z ostatních obcí.       

Další podněty se týkaly především výstavby hasičské zbrojnice (V. Bartoš), rozvojového plánu 

obce a možných nákladů na související expertízy (dr. Tikovský) a webového portálu (J. Rezek). 

Žádný z podnětů však nevyústil v pozměňovací návrh.    
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Zastupitelé se shodli, že předložený rozpočet pracuje s očekávanými příjmy realisticky  

a pokrývá potřeby obce. Starosta J. Nepokoj proto přistoupil k hlasování o návrhu rozpočtu.  

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno jednomyslně.  

Závěr č. 1/6/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočet obce na rok 2015, příjmy 

3 885 300 Kč, výdaje 3 957 657 Kč, v členění na paragrafy. Zastupitelstvo obce současně pověřuje 

starostu, aby v součinnosti s velitelem SDH prověřil veškeré dokumenty týkající se jednotky sboru 

dobrovolných hasičů. 

Ad2) Závěrečný účet obce za rok 2014 

Starosta obce J. Nepokoj předložil závěrečný účet obce za rok 2014 a stručně jej charakterizoval. 

Byla projednána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkov za rok 2014. 

Přezkoumání hospodaření provedl auditor ing. Václav Koutník z Hradce Králové. Plné znění 

zprávy o provedeném přezkoumání je přílohou k závěrečnému účtu. Stav běžného účtu k 31. 12. 

2014 činil 2 209 929,84 Kč (KB) a 168 327,15 Kč (ČNB), stav Fondu na opravu vodovodu k 31. 

12. 2014 činil 604 141 Kč. Závěrečný účet bude přílohou zápisu. 

Zastupitelé neměli připomínek a na návrh starosty přistoupili k hlasování:  

Pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno jednomyslně. 

Závěr č. 2/6/2015: Zastupitelstvo obce schválilo bez výhrad závěrečný účet obce Vlkov za rok 

2014.   

Ad 3) Účetní závěrka obce za rok 2014 

Starosta obce J. Nepokoj předložil účetní závěrku obce za rok 2014 (výkazy Rozvaha, Příloha, 

Výkaz zisku a ztráty, Závěrečný účet Obce Vlkov za rok 2014, Inventarizační zpráva za rok 2014, 

Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2014) a materiál opatřil stručným komentářem.   

Zastupitelé neměli připomínek a na návrh starosty přistoupili k hlasování:  

Pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno jednomyslně. 

Závěr č. 3/6/2015: Zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku obce za rok 2014, výsledek 

hospodaření 1 317 934,81 Kč bude přeúčtován účetním zápisem 431/432.  

Ad 4) Jednací řád  

Dr. Tikovský stručně shrnul změny, které na základě podnětů zastupitelů zahrnul do redakce 

textu. Starosta J. Nepokoj navrhl, aby zastupitelé o dokumentu pouze debatovali a neschvalovali 

jej, neboť jeho aktuální verzi měli k dispozici pouze po kratší čas. V diskuzi zazněly další návrhy 

na úpravy (V. Bartoš – periodicita schůzí výborů) a doporučení na rozšíření kulturní komise tak, 

aby byl počet jejích členů lichý.    

Zastupitelé navrhli za člena kulturní komise V. Bartoše.   

Hlasováno o návrhu:  

Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (V. Bartoš), schváleno. 
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Závěr č. 4/6/2015: Zastupitelstvo obce zvolilo za člena kulturní komise Václava Bartoše.    

Ad 5) Úklid obce 

Starosta obce J. Nepokoj navrhl za termín úklidu obce 28. březen 2015. Zastupitelé projednali 

organizační otázky akce a její anonci tak, aby se mohla v široké míře zapojit veřejnost.   

Ad 6) Různé 

6/I – Odběr a vyhodnocování vzorků odpadních vod  

Starosta předložil cenovou nabídku Povodí Labe, týkající se odběru vzorků odpadních vod na r. 

2015. Cenová nabídka obsahovala odběry vzorků ze tří výpustí, po zatrubení povrchové stoky 

budou odebírány vzorky pouze ze dvou výpustí, zastupitelstvo doporučilo přepracování cenové 

nabídky. 

 6/II - Hromadná smlouva se společností Integram 

Starosta obce J. Nepokoj v návaznosti na obsah předchozích jednání předložil návrh hromadné 

smlouvy mezi nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů Integram a obcí Vlkov jako provozovatelem, jejímž předmětem je udělení 

oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné záznamy výkonů výkonných umělců a zvukové 

záznamy výkonů nebo jiných zvuků a zvukově-obrazové záznamy – videoklipy ze záznamu  

a jeho přenosem a provozováním televizního a rozhlasového vysílání.  

Zastupitelé přikročili k hlasování:    

Pro 6, proti 0, zdržel se 0, schváleno jednomyslně.   

Závěr č. 5/6/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje hromadnou smlouvu mezi nezávislou společností 

výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů Integram a obcí Vlkov 

jako provozovatelem a pověřuje starostu jejím podpisem.   

6/III - Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpadem 

Starosta J. Nepokoj informoval o nesouhlasu pana …………. se záměrem obce využívat silážní žlab, 

a to s ohledem na dezolátní stav jímky. V. Bartoš jednal s městem Jaroměř o možnostech dalšího 

postupu, dosud však nemají jeho příslušní úředníci žádný návrh.  

(Ve 20.29 hod. se opět dostavila Š. Konečná.)  

Shrnutí: Obec osloví majitele vytipovaných pozemků pana ………. a pana ……….. ve věci možného 

odkupu části pozemků k umístění biologického odpadu.  

6/IV - Zajištění svodu povrchových vod z plánovaného chodníku ke hřbitovu  

Starosta obce J. Nepokoj popsal situaci a plán řešení spočívající ve snaze obnovit funkčnost 

kanalizace s pomocí hasičů (protažení), v případě nesnází pak zásahem Vodovodů a kanalizací 

Jaroměř s cílem část kanalizace zprovoznit a další úsek v délce cca 40- 50 metrů zatrubit.  
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6/V - Sněm Svazu měst a obcí  

Sněm Svazu měst a obcí se koná 21.-22. května 2015, obec bude postupovat při zajišťování 

účasti dle předchozí praxe.   

Shrnutí: Obec Vlkov udělí plnou moc městu Jaroměř k zastupování na směnu Svazu měst a obcí.  

6/VI - Výtěžek loterií  

Zastupitelé se v diskuzi o možnostech naložení s mimořádným příspěvkem z loterií shodli na 

zakoupení žíněnky v ceně do 12 tisíc včetně DPH k využití při sportovních aktivitách občanů. 

Svůj záměr potvrdili hlasováním:   

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

Závěr č. 6/6/2015: Zastupitelstvo obce schválilo nákup žíněnky v hodnotě do 12 tis. Kč včetně DPH 

z příspěvku z výtěžku z loterií, a to k využití při sportovních aktivitách občanů.  

6/VII  - Představení pro děti  

Ing. Bartošová informovala o možnosti zájezdových představení loutkového divadla pro děti.  

Shrnutí: Ing. Bartošová bude kontaktovat Loutkovou scénu Dětem pro radost Náchod.  

6/VIII – Vesnice roku  

Starosta obce J. Nepokoj předložil k projednání možnost podání přihlášky do soutěže Vesnice 

roku při zaplacení účastnického poplatku ve výši 2 Kč na občana, který je trvale hlášen v obci 

k 31. 12. 2014. Zastupitelé v krátké debatě vyjádřili vůli, aby součástí přihlášky byla  

i kandidatura ve výzvě Zlatá cihla venkova oceňující realizovaná stavební díla na venkově.    

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

Závěr č. 7/6/2015: Zastupitelstvo obce schválilo záměr podání přihlášky obce do soutěže Vesnice 

roku, kandidaturu obce ve výzvě Zlatá cihla venkova a zaplacení účastnického poplatku.   

6/IX – Program obnovy venkova  

Ing. Bartošová vyrozuměla zastupitele o nezbytnosti aktualizace Programu obnovy venkova. H. 

Rezková a J. Nepokoj hovořili v této souvislosti o postupné revitalizaci školy, či záměru 

cyklostezky, zaznívaly i další náměty.   

Shrnutí: Členové zastupitelstva podají do příštího jednání náměty k aktualizaci Programu obnovy 

venkova.  

6/X Letní akce  

Ing. Bartošová ohlásila termín Vlkovského jarmarku, jenž byl stanoven na 19. září 2015.  

H. Rezková otevřela myšlenku uspořádání letních aktivit pro děti formou „příměstského tábora“; 

zkusí oslovit organizátory. 

(Ve 21.43 h odešla z jednání Š. Konečná.)   
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6/XI - Podpora obchodu U Hynků  

H. Rezková se obrátila na vedení obce s dotazem, proč není k přípravě balíčků pro jubilanty 

využíván obchod U Hynků, jako tomu bylo dříve. Zastupitelka soudí, že je třeba na jediný krám 

v obci hledět jako na vymoženost v oblasti služeb občanům, jejíž existenci je vhodné podpořit. 

Ing. Bartošová uvedla důvody, proč je obchod využíván méně, mj. se jedná o logistiku nákupu. 

Zároveň navrhuje nechat rozhodnutí na kulturní komisi. 

H. Rezková požádala o hlasování, s nímž starosta svolil. Hlasováno o návrhu nakupovat dárkové 

balíčky pro jubilanty v obchodě U Hynků.             

Pro 3 (H. Rezková, J. Rezek, dr. Tikovský), proti 2 (Ing. Bartošová, V. Bartoš), zdržel se 1 (J. 

Nepokoj). Návrh nebyl schválen.  

6/XII – Závada plynových zařízení  

V. Bartoš informoval o zjištěné dílčí závadě při kontrole kouřovodu v sokolovně a závadě 

zásadní u druhého plynového spotřebiče v zasedací místnosti tkvící ve špatném technickém 

řešení, které vyžaduje zásah odborníka (nový kouřovod). V. Bartoš zprostředkuje nabídky 

k nápravě.   

J. Nepokoj ohlásil další jednání zastupitelstva na 3. dubna 2015, poděkoval přítomným za aktivní 

účast a ve 22:11 h zasedání ukončil.  

 

 

 

Jiří Nepokoj v. r. 

starosta obce  

     

  

Zapsal 20. března 2015 dr. Ondřej Tikovský       

ověřovatelé: Helena Rezková v. r., Václav Bartoš v. r. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

 


