Obec Vlkov
Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 8/2015
konaného dne 4. května 2015 od 20 hodin v Obecním úřadě ve Vlkově
Přítomni: J. Nepokoj, Ing. Bartošová, V. Bartoš, H. Rezková, J. Rezek, dr. Tikovský, V. Vávrů

Jednání otevřel ve 20:04 hodin starosta obce J. Nepokoj a ujal se řízení. Starosta následně
konstatoval usnášeníschopnost a předložil program jednání v následující podobě:
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zatrubení povrchové stoky na p.č. 764/1 a 570/1
v k.ú. Vlkov u Jaroměře
2) Jednací řád
3) 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) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zatrubení povrchové stoky na p.č. 764/1 a 570/1
v k.ú. Vlkov u Jaroměře
Starosta ozřejmil důvody návrhu k uzavření dodatku Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Zatrubení povrchové stoky na p.č. 764/1 a 570/1 v k.ú. Vlkov u Jaroměře“ mezi obcí Vlkov jako
objednatelem a Petrem Maršálkem jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna v čl. 4 „Cena o
dílo“. Původní cena díla s DPH se snižuje o 11 060 Kč, celková cena díla činí 457 022 Kč včetně DPH.
Zastupitelé neměli dotazů ni připomínek.
Hlasováno o uzavření smlouvy:
Pro: 7, proti: 0, zdržel: 0. Schváleno jednomyslně.
Závěr 1/8/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zatrubení
povrchové stoky na p.č. 764/1 a 570/1 v k.ú. Vlkov u Jaroměře“ mezi obcí Vlkov jako objednatelem a
Petrem Maršálkem jako zhotovitelem a starostu pověřuje podpisem smlouvy.
Diskuse: Stavba přebrána za účasti J. Nepokoje a J. Rezka, obec poukáže peníze zhotoviteli.
Komplikace způsobuje postoj Odboru životního prostředí Městského úřadu v Jaroměři: při stavbě
odhalena drenážní trubka, úřad požaduje doložit vodotěsnost, kamerovou zkoušku a popis odchylek.
Rozprava zastupitelů dospěla k rozhodnutí, že obec bude žádat o kolaudační řízení, v němž mohou
být případné závady vytknuty. Dále je třeba přímo zjistit, kdo vypouští nečištěný odpad do strouhy.
Obec požádá obyvatele ulice k Černožicím o doložení, jakým způsobem jsou likvidovány odpadní
vody.
ad 2) Jednací řád
Po obsáhlé diskusi se zastupitelé věnovali jednotlivým pozměňovacím návrhům, o nichž v případě
rozdílných postojů separátně hlasovali.
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1) Návrh na zrušení doplnění odstavce č. 4 o navrhované části 2 („Přílohové materiály k programu
musí obsahovat: a) program zasedání, b) označení bodu programu, název materiálu,
zpracovatele, přehled případných příloh a číslování stránek, c) přehledný, výstižný a stručný text
ke každému předkládanému programovému bodu, příp. k přílohám materiálu, d) návrh usnesení,
které má zastupitelstvo obce přijmout, event. další závěry, na základě kterých se např. ukládají
další opatření, komu se ukládají a v jakém termínu, kdo odpovídá za plnění atd.“) a 4 („Ve zcela
naléhavých a odůvodněných případech může být zaslaný program doplněn při zahájení zasedání
zastupitelstva o další programový bod na návrh kteréhokoliv člena obecního zastupitelstva.
O jeho dodatečném zařazení rozhodne obecní zastupitelstvo hlasováním.“)
Hlasováno o návrhu vypustit uvedené doplňky: pro: 4 (Ing. Bartošová, V. Vávrů, V. Bartoš, J.
Nepokoj), proti: 3 (H. Rezková, J. Rezek, dr. Tikovský). Schváleno, doplněné části 2 a 4 budou
vypuštěny.
Hlasováno o schválení jednacího řádu jako celku: pro: 4 (V. Vávrů, Ing. Bartošová, V. Bartoš, J.
Nepokoj), proti 1 (Jan Rezek), zdrželi se: 2 (H. Rezková, dr. O. Tikovský). Schváleno.
Závěr č. 2/8/2015: Zastupitelstvo schválilo Jednací řád obecního zastupitelstva ve znění, jež je
přílohou zápisu.
ad 3) Různé
3/I - V. Bartoš se vyjádřil k několika okruhům:
-

-

-

Informoval o jednání s panem Reslerem z Kuksu o možnosti likvidace bioodpadu. Zda bude
moci využít obec tuto nabídku, bude známo až po výsledku o udělení dotací, který by měl být
znám nejpozději do konce měsíce května 2015. Z tohoto důvodu bylo rozhodnutí přesunuto
na další jednání zastupitelstva.
Shrnul problematiku vybudování komína pro odvod zplodin z bojleru umístěného v zasedací
místnosti. Dle sdělení kominické firmy je nutné před montáží komína vybudovat vikýř a lávku
na střeše. Starosta navrhl montáž komína z montážní lávky z důvodu vysokých nákladů na
zhotovení vikýře a stálé lávky. Projednání zajistí V. Bartoš.
Plány ke zbrojnici jsou již k dispozici. Všem zastupitelům budou zaslány v elektronické podobě
a zastupitelstvo o nich povede debatu.

3/II - Cenová nabídka k provedení malířských prací v čp. 120 (Hospůdka Pod lipami, budova OÚ a
Sokola) v rozsahu kancelář, chodba, toalety, sokolovna, šatny a restaurace - byla podána Romanem
Havlíkem ze Skalice ve výši 25 600,- Kč.
Hlasování o přijetí nabídky malířských prací: pro 7, proti: 0, zdržel se: 0. Schváleno jednomyslně.
Závěr 3/8/2015: Zastupitelstvo schvaluje přijetí cenové nabídky podnikatele Romana Havlíka ze
Skalice v předpokládané výši do 30 000 Kč včetně DPH k provedení malířských prací v čp. 120
(Hospůdka Pod lipami, budova OÚ a Sokola).
3/III - Město Jaroměř zaslalo děkovný dopis SDH Vlkov za vytvoření vodních efektů při otevírání
Komenského mostu přes Labe.
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3/IV - Obecní úřad zjistil odhad nákladů na elektronické provozování zvoničky s veškerými
standardními funkcemi. Cena kolem 45 000 Kč se jeví zastupitelům jako vysoká, obec proto zatím
elektronický provoz zvoničky nezavede.
3/V - Zastupitelstvu byla předložena na vědomí rozpočtová opatření:
č. 4/2015 (do 30 tis.), jedná se o výdaj za právní služby, a to ve výši cca 5 440 Kč včetně DPH.
č. 5/2015 a 6/2015 (do 30 000 Kč), obě vychází ze změny účetní kategorizace bez změn rozpočtu,
v rozpočtovém opatření č. 6/2015 dále je jeho předmětem sběr odpadu hasičů pod hlavičkou obce
(příjem činil 8934,50 Kč, starosta ve stejné výši uzavřel smlouvu darovací hasičům), výše
rozpočtových prostředků se nemění.
Shrnutí: V diskusi vzali zastupitelé obě rozpočtová opatření na vědomí.
3/VI – Obec obdržela oznámení od Krajského úřadu Královéhradeckého Kraje ve věci zabezpečení
přezkoumání hospodaření, a to buď službami kraje, nebo sjednáním vlastního auditora. V této
souvislosti účetní obce informovala zastupitele o tvorbě rozpočtového výhledu obce na roky 2017 a
2018 a následném procesu jeho vyvěšení a schvalování.
3/VII - Vítání občánků se uskuteční v Rasoškách 31. května 2015.
Starosta poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:25 hodin.

Jiří Nepokoj v. r., starosta obce
Zapsal 4. května 2015 dr. Ondřej Tikovský
Ověřovatelé: Helena Rezková v. r., Vladimír Vávrů v. r.
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