Obec Vlkov
Zápis z jednání Zastupitelstva obce č. 7/2015
konaného dne 3. dubna 2015 od 19 hodin v Obecním úřadě ve Vlkově
Přítomni:
J. Nepokoj, Ing. A. Bartošová, V. Bartoš, J. Rezek, H. Rezková, dr. O. Tikovský, V. Vávrů
Jednání otevřel starosta obce J. Nepokoj v 19.05 hodin, který zpravil zastupitelstvo o rezignaci Šárky
Konečné na členství v zastupitelstvu ke dni 31. března 2015. V souladu s výsledky voleb nastupuje
na její místo Vladimír Vávrů, který předložil doklad o zvolení a na základě výzvy starosty složil slib
zastupitele. Současně se V. Vávrů svým kolegům představil - již 5. rokem pracuje v kulturní komisi
a zná potřeby občanů.
Starosta následně konstatoval usnášeníschopnost a předložil program jednání v následující podobě:

1. Smlouva o právu provést stavbu Prodloužení chodníku ke hřbitovu ve Vlkově včetně
odvodnění a Smlouva o výpůjčce
2. Jednací řád
3. Rozpočtové opatření
4. 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. Vávrů.

Ad 1) Smlouva o právu provést stavbu Prodloužení chodníku ke hřbitovu ve Vlkově včetně
odvodnění a Smlouva o výpůjčce
Starosta J. Nepokoj představil obsah smlouvy o právu provést stavbu „Prodloužení chodníku včetně
odvodnění – Vlkov“ mezi obcí Vlkov jako investorem a Správou a údržbou silnic Královéhradeckého
kraje.
Diskuse odrážela názory zastupitelů na potřeby a možnosti odvodnění (J. Rezek, J. Nepokoj a V.
Bartoš, do diskuse se zapojil i občan ……………, který poukázal na kritické úseky u školy a jenž rovněž
žádal postupnou obnovu vjezdů. Ing. Bartošová připomenula skutečnost, že příkopy jsou v gesci
Správy a údržby silnic. Závěr: Obec zjistí možnosti, jak pokračovat v komplexním odvodnění.
Hlasováno o uzavření smlouvy:
Pro: 6, proti 0, zdržel 1 (V. Vávrů). Schváleno.
Závěr: 1/a/7/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu –
„Prodloužení chodníku včetně odvodnění – Vlkov“ mezi obcí Vlkov jako investorem a Správou silnic
Královéhradeckého kraje a pověřilo starostu obce jejím podpisem.
Starosta následně předložil obsahově návaznou smlouvu o výpůjčce mezi obcí Vlkov jako
vypůjčitelem a Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje jako půjčitelem, jejímž předmětem
je přenechání části pozemkové parcely za účelem rekonstrukce chodníku podél krajské silnice
III/2997 (4,514-4,720 km).
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Hlasováno o uzavření smlouvy:
Pro: 6, proti 0, zdržel se 1 (V. Vávrů). Schváleno.
Závěr 1/b/7/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi obcí Vlkov jako
vypůjčitelem části pozemkové parcely a Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje jako
půjčitelem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Ad 2) Jednací řád
Starosta obce J. Nepokoj navrhl odročit bod na další jednání, aby se nový zastupitel mohl seznámit
s jeho obsahem a zaujmout stanovisko. Návrh se setkal se všeobecným souhlasem.
Ad 3) Rozpočtová opatření
Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení rozpočtová opatření č. 1 a č. 2.
Rozpočtové opatření číslo 1 se týká zejména úpravy kategorizace účetních položek a doplnění příjmů
a výdajů.
Zastupitelstvo vzalo rozpočtové opatření č. 1 bez výhrad na vědomí.
Rozpočtové opatření číslo č. 2 přesahuje 30. tis. Kč, proto je třeba schválit je zastupitelstvem. Jeho
podstatou je zejména čistě účetní úkon související s daní z příjmu právnických osob za obec.
Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 2/2015:
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (V. Vávrů). Schváleno.
Závěr č. 2/7/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.
Rozpočtové opatření číslo 3: Jedná se o přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci schválených
rozpočtových prostředků týkajících se JSDH.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1. (V. Vávrů). Schváleno.
Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č. 3 bez výhrad na vědomí.
Všechna projednaná a schválená rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 jsou přílohou zápisu.
Ad 4) Různé
5/I: Licenční smlouva o veřejném provozování mezi Ochranným svazem autorským a obcí Vlkov jako
provozovatelem. S ohledem na jasný účel navrhovaného závazku přikročili zastupitelé přímo
k hlasování.
Hlasováno o uzavření smlouvy:
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (V. Vávrů). Schváleno.
Závěr 3/7/2015: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o veřejném provozování mezi Ochranným
svazem autorským a obcí Vlkov jako provozovatelem a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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5/II – Z důvodů odstoupení paní Šárky Konečné z funkce zastupitele a nastoupení náhradníka pana
Vladimíra Vávrů do funkce zastupitele navrhuje starosta složení kulturní komise v obměněné podobě
- V. Vávrů (předseda) a Ing. Bartošová, V. Bartoš, Š. Konečná a P. Prokop st. (členové).
K návrhu nebylo připomínek.
Hlasováno o novém složení kulturní komise:
Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (p. Vávrů): Schváleno.
Závěr 4/7/2015: Zastupitelstvo obce schválilo složení kulturní komise v podobě V. Vávrů (předseda)
a Ing. Bartošová, V. Bartoš, Š. Konečná a N. Prokop (členové).
5/III – Lana u herní části na návsi: H. Rezková se pokusí zajistit lano za výhodných podmínek
a v adekvátním množství.
5/IV – Zápis z dohody se Zemědělským a obchodním družstvem Rasošky ve věci kácení dřevin
v lokalitě Lužiny: Předseda ZOD žádá obec o opatření k ochraně zdraví občanů u stromů, které obec
nedovolila skácet. Obec navrhuje opatření v podobě doporučení prořezu nebezpečných větví na
základě stanoviska arboristy. Obec požádá ZOD Rasošky o vypracování odborného posudku stavu
stromů a na jeho základě bude dále postupovat.
5/V – 8. května 2015: 70 let od konce 2. světové války oslaví obec Vlkov tradičním způsobem, a to
pietním shromážděním a položením věnce u pomníku obětí obou světových válek.
5/VI – Pozemek k uložení biologického odpadu.
J. Nepokoj informoval o nesouhlasu občana …………….. s využitím i odprodejem části jeho pozemku
k uložení biologického odpadu, občan P.P. by svou část pronajal. Obec proto požádá občana …………….
o pronájem jeho pozemku.
5/VII - V. Vávrů vybízí ke zkulturnění obecní hospody, doporučuje vymalovat a vyčistit klimatizaci.
Výzva se setkala se všeobecným porozuměním zastupitelů a starosta se chopil příprav konkrétních
kroků.
5 / VIII – Plán obnovy venkova:
Ing. Bartošová řídila diskusi k prioritám, jež si obec stanoví v rámci plánu obnovy venkova. Každý
z níže zaznamenaných bodů byl předmětem zevrubné diskuse a byl podroben hlasování.
A) Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu včetně výstavby veřejného osvětlení; realizace cca 2015-2016;
předpokládané náklady 1 100 tis. s DPH (POV a rozpočet obce); hlasováno:
pro 6, proti 0, zdržel se 1 (V. Vávrů). Schváleno.
B) Příprava projektové dokumentace nové zbrojnice a její výstavba: realizace 2015 – 2018;
předpokládané náklady 3 000 tis. Kč bez DPH včetně dokumentace (POV, rozpočet obce a případné
další zdroje); hlasováno:
pro: 4 (dr. Tikovský, Ing. Bartošová, V. Bartoš, J. Nepokoj), proti 0, zdržel se (V. Vávrů, J. Rezek, H.
Rezková). Schváleno.
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C) Příprava k vybudování cyklostezky Vlkov – Rasošky; předpoklad 2015/2016; odhadované náklady
na přípravu: 200 tis. s DPH z rozpočtu obce, případně dotace; hlasováno:
pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (V. Vávrů). Schváleno.
D) Rekonstrukce střechy na budově bývalé školy; realizace 2015-2016; cena 1 500 tis. včetně DPH,
z rozpočtu obce a z dotace; hlasováno:
pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (V. Vávrů). Schváleno.
E) Vybudování Muzea řemesel, školy a historické tělocvičny v objektu školy; cca do 4 000 tis. s DPH,
z dotace. Jednalo se o podnět zastupitelů z uskupení Pro Vlkov, jenž vycházel z potenciálu objektu
školy, existence již vypracovaného projektu ke zřízení muzea a z předpokladu zvýšení atraktivity obce
v oblasti turistického ruchu a kulturních akcí a odbytu služeb. Ing. Bartošová se vyslovila v tom
smyslu, že by pro muzeum neměla být využita celá budova, neboť upřednostňuje ponechat část její
kapacity pro potřeby např. mateřské školy, či obdobného zařízení. Starostovi obce J. Nepokoj se
návrh na zřízení muzea zamlouvá.
Hlasováno:
pro 3 (H. Rezková, J. Rezek, dr. Tikovský), proti 1 (Ing. Bartošová), zdržel se 3 (V. Bartoš, J. Nepokoj, V.
Vávrů). Neschváleno.
F) Oprava márnice; 100 tis., z rozpočtu obce; realizace 2016; hlasováno:
pro: 6, proti 0, zdržel se 1 (V. Vávrů). Schváleno.
Závěr: 5/7/2015: Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci obecního Plánu obnovy venkova ve složení:






Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu včetně výstavby veřejného osvětlení; realizace cca 20152016; předpokládané náklady 1 100 tis. s DPH.
Příprava projektové dokumentace nové zbrojnice a její výstavba: realizace 2015 – 2018,
předpokládané náklady – 3 000 tis. bez DPH včetně dokumentace.
Příprava k vybudování cyklostezky Vlkov – Rasošky, předpoklad 2015/2016, odhadované
náklady na přípravu: 200 tis. s DPH z rozpočtu obce, případně dotace.
Rekonstrukce střechy na budově bývalé školy, realizace 2015-2016, cena 1,5 mil. včetně DPH,
z rozpočtu obce a z dotace.
Oprava márnice – 100 tis., z rozpočtu obce, realizace 2016.

Starosta poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:24 hodin.

Jiří Nepokoj, v. r. starosta obce

Zapsal 3. dubna 2015 dr. Ondřej Tikovský
ověřovatelé: Helena Rezková, v. r., Vladimír Vávrů, v. r.
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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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