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Obec Vlkov 

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlkov č. 9/2015 

konaného dne 5. 6. 2015  
 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 19.10 h – 21.25 h 

Přítomni: Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Vladimír Vávrů, Jan Rezek, Helena  Rezková, 

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 

Omluven: Jiří Nepokoj 

Hosté: dle prezenční listiny 
 

Místostarostka obce paní Ing. Alena Bartošová uvítala přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 
 

Zapisovatelkou byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 

určeni Václav Bartoš a Jan Rezek. Schváleno 6 hlasy. 

Program: 

1. Rozpočtový výhled 

2. Smlouva o pronájmu hrobových míst 

3. Vesnice roku 

4. Projekt hasičské zbrojnice 

5. Vyhláška o komunálních odpadech 

6. Různé 

Schváleno 6 hlasy. 

 

V úvodu dala paní místostarostka slovo hostům. Paní ……………… vznesla dotaz k obsazení 

kulturní komise a k systému navštěvování občanů při životních jubileích členy kulturní komise. 

Ing. Bartošová sdělila, že členové kulturní komise se předem s jubilantem domlouvají na termínu 

návštěvy. Paní ……………………… sdělila, že ona osobně byla kontaktována nečlenem kulturní 

komise, z čehož vzniklo nedorozumění. Následně vznesla kritiku celé události. Ing. Bartošová se 

jménem kulturní komise paní ……………….. za tuto situaci několikrát omluvila. Bylo vysvětleno, 

jak k ní došlo. Zároveň však také sdělila, že jí osobně byla sdělena úplně jiná odpověď, než jakou 

přednesla paní …………………. Celá kulturní komise měla snahu včas s paní …………………... domluvit 

termín návštěvy, bohužel však došlo ke vzájemnému nepochopení, což je kulturní komisi líto. 

Zastupitelka H. Rezková upozornila na pozdní gratulaci paní ………………… po jejích narozeninách 

a vznesla připomínku k organizaci jubileí. Ing. Bartošová sdělila, že osobně s paní …………………… 

mluvila, popřála jí k jejímu jubileu a předala jí květiny. Bohužel se však někdy stává, že někteří 

občané neotevřou, a to i přesto, že má kulturní komise snahu se s nimi spojit. Pan Vávrů dále 

uvedl, že se i stalo, že jubilant na domluvený termín zapomene a velice se diví, když kulturní 

komise s gratulací dorazí. Veškeré tyto situace jsou kulturní komisí operativně řešeny. Paní 

Rezková uvedla, že s takovýmito situacemi musí kulturní komise počítat, neboť se jedná o starší 

občany. Ing. Bartošová celou situaci uzavřela s tím, že vše bylo vysvětleno a nedomnívá se, že 

kulturní komise špatně pracuje. 
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Ad 1) Rozpočtový výhled 

Účetní obce předložila ke schválení Rozpočtový výhled Obce Vlkov na rok 2017 a 2018, 

sestavený dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb. Rozpočtový výhled byl vyvěšen po dobu 15 dnů před 

projednáním v zastupitelstvu. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr: 1/9/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Rozpočtový výhled Obce Vlkov na rok 2017 

a 2018. 

Ad 2) Smlouva o pronájmu hrobových míst 

K 31. 12. 2015 končí smlouvy o pronájmu hrobových míst, uzavřené v roce 2003. Z tohoto 

důvodu dochází k vystavení nových smluv za pronájem hrobového místa na období od 1. 1. 2016 

– 31. 12. 2025. Nájemné se skládá ze sazby za pronájem za m2 a rok (dle Výměru MF č. 02/2010) 

a sazby za služby spojené se hřbitovem za m2 a rok (odvoz odpadu, sekání trávy apod.). Nájemné 

je počítáno jako součin skutečné plochy hrobu v m2 (na 2 desetinná místa) a sazeb (za pronájem 

a služby) a platí se jednorázově na 10 let dopředu. Účetní obce předložila zastupitelstvu 

Smlouvu o nájmu hrobového místa a návrhy sazeb za pronájem a za služby.  

Místostarostka obce Ing. Bartošová navrhla hlasovat o návrhu sazby za pronájem ve výši 

4 Kč/m2 a sazby za služby spojené s hřbitovem 8 Kč/m2. Celková sazba je 12 Kč/m2 za rok. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 2/9/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje sazbu za pronájem hrobového místa ve výši 4 Kč/m2 

za rok a sazbu za služby 8 Kč /m2 za rok. Celková sazba je 12 Kč/m2 za rok. 

Hlasování o Smlouvě o nájmu hrobového místa: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/9/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje znění Smlouvy o nájmu hrobového místa a pověřuje 

starostu podpisem smluv. 

Ad 3) Vesnice roku 

Obec Vlkov se přihlásila do soutěže Vesnice roku. Hodnotitelská komise navštíví obec dne 

11. 6. 2015. Zastupitelstvo projednalo přípravy a organizační zajištění této akce. Úklid obce 

nebude zadán externí firmě. H. Rezková zajistí osázení autobusové zastávky. Dr. O. Tikovský 

navrhl prezentaci fotografií zaměřenou na život v obci., Ing. Bartošová doplnila prezentaci 

filmem o obci. H. Rezková navrhla prezentaci knihovny obce. Paní …………………. navrhla 

výhledově malování knihovny, bude projednáno na dalším zasedání zastupitelstva.  

Ad 4) Projekt hasičské zbrojnice 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektem nové hasičské zbrojnice, zpracovaným 

projektantem Pavlem Lamerem (firma Baureal s. r. o.). H. Rezková připomínkovala výšku a tvar 

střechy stavby, V. Bartoš vysvětlil vznik návrhu projektu. Zastupitelé se shodli na projednání 

vizuálního vzhledu stavby a dořešení konečného vzhledu na pracovním jednání. Dr. Tikovský 

navrhl konzultovat vzhled stavby s odborníkem na urbanistický ráz vesnice. Ing. Bartošová 

kontaktuje Ing. Veverku a zajistí termín pracovní schůzky.  

Ad 5) Vyhláška o komunálních odpadech 

V souvislosti s dokončením vyhlášky obce o komunálních odpadech V. Bartoš kontaktuje 

odvozce biologického odpadu a v kladném případě zajistí dodání návrhu smlouvy o odvozu 

biologického odpadu.  
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Ad 6) Různé 

a) Rozpočtová opatření č. 8-10/2015 

Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 8-10/2015, schválených 

starostou na základě usnesení č. 3/11 z 12. 12. 2014. Jedná se o přesuny schválených 

rozpočtových prostředků v rámci paragrafů nebo změnu paragrafu, u jedné položky došlo 

k navýšení rozpočtových výdajů o 1445 Kč. Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření 8-10/2015 

na vědomí. Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu. 

b) Smlouva o zřízení věcného břemene IE-12-2003871/VB/6 – Vlkov, stavební úprava 

směr Rasošky –knn mezi smluvními stranami Obec Vlkov a ČEZ Distribuce a. s.  

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene – umístění součásti distribuční soustavy 

(kabelové vedení NN, kab. pilíř SS200 a SS100 a kabelová skříň) SR302 na pozemku p. p. č.  

2258, 704/1, 764/5 a 94 v k. ú. Vlkov u Jaroměře, jehož vlastníkem je Obec Vlkov. Jednorázová 

náhrada Obci Vlkov za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 4500 Kč.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Závěr 4/9/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-

2003871/VB/6 – Vlkov, stavební úprava směr Rasošky–knn mezi Obcí Vlkov a společností 

ČEZ Distribuce a. s. a pověřilo starostu jejím podpisem. 

c) Informace 

 Popelnice na kovový odpad, která je umístěna u kontejnerů na tříděný odpad naproti 

obchodu, obsahuje kromě kovového odpadu i jiný odpad (sklo, plasty). Navrženo zajistit 

pravidelnou kontrolu a třídění odpadu. Současně navrženo zajistit pravidelné vysýpání 

odpadkových košů po vesnici. 

 Navrženo rozšíření služeb obecního úřadu o ověřování podpisů. Účetní obce zajistí 

potřebné školení. Zastupitelé souhlasí. 

 Vzhledem k poruchovosti a zastaralému operačnímu systému na počítači pro zajišťování 

výstupů z Czech Pointu doporučeno zajistit instalaci novějšího operačního systému. 

 Ing. Bartošová informovala zastupitele o možnosti účasti na závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby „Zatrubení povrchové stoky“ a na jednání k povolení vypouštění 

odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu obce Vlkov do Rasošského potoka, 

obojí dne 15. 6. 2015. 

 V ulici na Švamberku se rozšiřuje nešvar parkování občanů na travnatých plochách, čímž 

dochází k ničení obecních pozemků. Při řešení této situace se obec se obrátí na Policii ČR. 

d) Prořez stromů 

Vloni skončila poslední etapa prořezu stromů, navrženo prořezávat stromy kontinuálně a udělat 

revizi stavu stromů. Zastupitelé navrhli oslovit firmu Arboristika s. r. o. Žďárky za účelem 

prohlídky stromů. 

e) Přezkoumání hospodaření obce 

Dle zákona č. 128/2000 Sb. a zák. č 420/2004 Sb. má obec povinnost zabezpečit si přezkoumání 

svého hospodaření. Obec má možnost nechat si přezkoumat hospodaření bezplatně Krajským 

úřadem KHK nebo prostřednictvím oprávněného auditora za úplatu. Po krátké diskusi 

zastupitelé projednali formu provedení přezkoumání hospodaření obce Vlkov za rok 2015 

a přistoupili k hlasování o provedení přezkoumání hospodaření obce soukromým auditorem. 

Hlasování: pro: 4, proti: 1 (Jan Rezek), zdržel se: 1 (Helena Rezková) 
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Závěr 5/9/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje formu provedení přezkumu hospodaření Obce Vlkov 

za rok 2015 prostřednictvím soukromého auditora. 

f) Diskuze 

 Zastupitelé projednali organizační zajištění akce Posezení pod lipami, které se bude 

konat 4. 7. 2015. 

 J. Rezek navrhuje umístit na hřbitov 240 l popelnici na bioodpad. Návrh byl již dříve 

předložen zastupitelstvu, zastupitelé vzhledem k obavě, že bioodpad nebude občany 

řádně vytříděn, přesunuli projednání tohoto návrhu na dobu s vyřešením celkového 

svozu bioodpadu. 

 H. Rezková v souvislosti s Plánem financování obnovy vodovodů navrhla zajištění 

konzultace ohledně výše finančních prostředků, které obec vytváří na obnovu vodovodu. 

 V. Bartoš upozornil na nutnost opravy asfaltu na komunikaci u autobusové zastávky. 

 V. Vávrů upozornil, že zastupitelé nebyli v předstihu informování o konání brigády na 

rozvoz kačírku a kůry na dětském hřišti, aby si mohli na termín akce zajistit volno 

a podpořit ji. Pozvánky na tuto akci, která se konala 23. 5. 2015, organizoval TJ Sokol 

a obec byla na pozvánkách uvedena jako spoluorganizátor, byly doručeny občanům do 

schránek 21. 5. večer. H. Rezková sdělila, že se akce zúčastnilo 20 dobrovolníků 

a všechna práce se za 2,5 hodiny stihla udělat. 

 

Paní místostarostka poděkovala přítomným za účast a stanovila termín příštího zasedání na 

čtvrtek 2. 7. 2015 od 19 h. 

 

 

Jiří Nepokoj v. r.  

starosta obce 

 

 

Ověřovatelé: Václav Bartoš v. r., Jan Rezek v. r. 

 

Zapsala dne 5. 6. 2015 Věra Dytrychová 
 

 

 

 

 

 

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. 

 


