Obec Vlkov

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlkov č. 15/2016
konaného dne 8. 1. 2016

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově
Čas konání: 19.11 – 21.08 h
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Vladimír Vávrů, Václav Bartoš, Jan Rezek, Helena
Rezková, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Omluven: Hosté: dle prezenční listiny
Starosta obce pan Jiří Nepokoj uvítal přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Upozornil přítomné, že jednání zastupitelstva bude nahráváno.
Program:
1. Revize plánu financování obnovy vodovodu
2. Přípojky inženýrských sítí na p. č. 200/9
3. Různé
Schváleno 7 hlasy.
Zapisovatelkou byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni Václav Bartoš a Jan Rezek. Schváleno 7 hlasy.
Ad 1) Revize plánu financování obnovy vodovodu
Na jednání zastupitelstva dne 2. 10. 2015 se zastupitelé shodli na uskutečnění revize plánu
financování obnovy vodovodu začátkem roku 2016. Za účelem získání dvou návrhů financování
obnovy vodovodu bude oslovena RNDr. Daniela Pačesná a Ing. Pavel Korda. V druhé polovině
ledna proběhne jednání Obce Vlkov s MěVAK Jaroměř za účasti starosty obce Rasošky ohledně
pronájmu vodovodního řádu.
Ad 2) Přípojky inženýrských sítí na p. č. 200/9
Projednání žádosti pana Světlíka o napojení vodovodního a kanalizačního řádu na stávající
rozvod a souhlasu se záměrem stavby „Přípojky inženýrských sítí na p. č. 200/9 v k. ú. Vlkov
u Jaroměře“ na základě předložené projektové dokumentace. Zastupitelé předali slovo
zástupcům stavebníků panu Kubíčkovi a panu Světlíkovi.
Zástupci stavebníků sdělili, že se jedná o rekonstrukci (rozšíření průměru potrubí) části
vodovodní sítě v majetku obce v délce cca 80 -90 m (na obecním pozemku p. č. 180/5)
a prodloužení vodovodní sítě o 347 m na pozemky Dagmar Kubíčkové a Zdeňky Světlíkové, které
jsou uvažované k zástavbě. Pro realizaci je třeba stanovisko obce (jako vlastníka vodovodu
i pozemku, na kterém se vodovod nachází) k rekonstrukci a prodloužení obecního vodovodního
řádu a případně k realizaci a prodloužení kanalizace. Obec byla požádána o vyjádření, zda bude
mít zájem finančně se na projektu podílet.
Zastupitelé se shodli na jednotném principu podpory obce v podobných případech. V minulosti
vznikla podobná situace při realizaci rozšíření vodovodu na pozemky v „Kolonii“, kdy obec
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platila hydranty a vlastníci parcel hradili výkopové práce a trubky. Tehdejší zastupitelstvo se
shodlo na tom, že nebude zhodnocovat soukromé pozemky z veřejných prostředků.
Zastupitelé navrhli, aby obec při tomto projektu uhradila rekonstrukci cca 80 m vodovodní sítě
v majetku obce a uhradila hydranty. V projektu je třeba vyčlenit část, kterou bude hradit obec
(z důvodu výběrového řízení na dodavatele).
Zastupitelé přistoupili ke hlasování o souhlasu se záměrem stavby „Přípojky inženýrských sítí na
p. č. 200/9 v k. ú. Vlkov u Jaroměře stavebníka Dagmar Kubíčkové, Milady Horákové 263, Hradec
Králové, na pozemku p. č. 641145: 200/9, 180/51, 180/35, 180/33, 180/34, 180/37, 704/1.
Jedná se o souhlas s připojením sítí na obecní vodovod a kanalizaci.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr: 1/15/2016: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje souhlas se záměrem stavby „Přípojky
inženýrských sítí na p. č. 200/9 v k. ú. Vlkov u Jaroměře, stavebníka Dagmar Kubíčkové, Milady
Horákové 263, Hradec Králové, na pozemku p. č. 641145: 200/9, 180/51, 180/35, 180/33, 180/34,
180/37, 704/1.
Ad 3) Různé
a) Oprava hasičské stříkačky
Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů pan Pavel Alina informoval o dalších nákladech na
opravu hasičské stříkačky (chlazení, průtok oleje), navyšující původní dohodnutou částku na
opravu ve výši 10500 Kč o 3500 Kč. Další náklady pravděpodobně vzniknou po prohlídce
motoru. Zastupitelé souhlasí s náklady na opravu hasičské stříkačky hrazené obcí v celkové výši
do 30 000 Kč.
b) Cestopisná přednáška o Bolívii
Sbor dobrovolných hasičů Vlkov pořádá dne 20. února 2016 od 17 h v Hospůdce Pod Lipami
cestopisnou přednášku o Bolívii. SDH požádal obec o příspěvek na občerstvení občanů na tuto
akci. S poskytnutím příspěvku zastupitelé nesouhlasí.
c) Seznam členů výjezdové jednotky JSDH Vlkov
Velitel JSDH pan Pavel Alina předložil zastupitelstvu ke schválení Seznam členů výjezdové
jednotky JSDH obce Vlkov ve složení:
Velitel jednotky: Pavel Alina
Velitel družstva – zástupce velitele jednotky: Václav Bartoš
Velitel družstva: Václav Všetečka
Strojník: Tomáš Nepokoj, Jan Rieger, Václav Pomezný
Hasič: Milan Rezek, Martin Felcman, Radek Uždil
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr: 2/15/2016: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje Seznam členů výjezdové jednotky JSDH
Vlkov.
d) Povolení ke kácení dřevin
Starosta obce informoval zastupitele o povolení žádosti ke kácení stromů od pana Milana Rezka,
Vlkov 30. Týká se kácení 2 ks smrků a 1 ks borovice na p. č. 1 z důvodu nebezpečí pádu na
obytný dům vlastníka pozemku a sousedů. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
e) Soutěž Dobráci roku
Jan Rezek poděkoval vlkovským hasičům za propagaci naší obce v soutěži Českého rozhlasu
„Dobráci roku“.
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f) Nabídka hasičského auta
Starosta obce informoval o došlých nabídkách hasičského auta pro JSDH Vlkov.
g) Upravená cenová nabídka na akci „Rekonstrukce chodníku podél silnice III/2997
Obec oslovila Stanislava Stejskala, Dopravní projekce Hradec Králové za účelem úpravy cenové
nabídky na akci „Rekonstrukce chodníku podél silnice III/2997 (ke hřbitovu)“ – doplnění cenové
nabídky ze dne 19. 8. 2014 o odvodnění chodníku a přilehlé silnice, projednávané na zasedání
zastupitelstva dne 18. 12. 2015 (bod č. 2). Zastupitelům byla předložena upravená cenová
nabídka od Stanislava Stejskala - celková nabídková cena činí 72 600 Kč s DPH (oproti minulé
cenové nabídce ve výši 91 960 Kč došlo ke snížení ceny o 19 360 Kč).
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr: 3/15/2016: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje cenovou nabídku na akci „Rekonstrukce
chodníku podél silnice III/2997 (ke hřbitovu), doplněnou o odvodnění chodníku a přilehlé silnice, ve
výši 72 600 Kč s DPH.
h) Oprava komínu obecního úřadu
V souvislosti s opravou komínu obecního úřadu starosta obce oslovil firmu Truhlářství –
tesařství Michal Brzek, Holohlavy, k vypracování cenové nabídky na zhotovení vikýře.
Zastupitelům byla předložena nabídka pana Brzka k zhotovení střešního vikýře včetně
demontáže střešního pláště pro vyústění komínu a montáže včetně klempířských prací. Celková
cena díla činí 5260 Kč bez DPH.
Související nabídka pana Khýra - kominictví Jaroměř na opravu komínu obecního úřadu
(napojení, vyvložkování, opláštění) je výši 11 200 Kč + revize 1200 Kč (ceny jsou včetně DPH).
Pouze po těchto opravách a vybudování vikýře je možné bezpečně používat plynový ohřívač
vody v zasedací místnosti. Zastupitelé navrhli hlasovat o celkové ceně opravy komína včetně
vybudování střešního vikýře ve výši 20 000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr: 4/15/2016: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje cenové nabídky firem Stanislav Khýr –
kominictví Jaroměř a Truhlářství – tesařství Michal Brzek, Holohlavy na opravu komína obecního
úřadu a vybudování střešního vikýře v celkové ceně do 20 000 Kč bez DPH.
i) Cestopisná přednáška
PaedDr. Libor Turek oslovil obec s nabídkou cestopisné přednášky začátkem roku 2016. Obec
požádá pana Turka o posunutí termínu cestopisné přednášky na konec března nebo začátek
dubna.
j) Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
Starosta obce předložil zastupitelům výroční zprávu o činnosti Obce Vlkov za rok 2015 v oblasti
poskytování informací podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k
informacím.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 5/15/2016: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje výroční zprávu o činnosti Obce Vlkov za rok
2015 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu
k informacím.
k) Rozpočtové opatření č. 31/2015
Účetní obce informovala zastupitelstvo o závěrečném rozpočtovém opatření roku 2015
č. 31/2015, které bylo schváleno starostou obce dle usnesení Zastupitelstva obce Vlkov
č. 21/14/2015 ze dne 18. 12. 2015. Rozpočtové příjmy se zvyšují o 89 056,92 Kč v důsledku
3

daňových příjmů, rozpočtové výdaje se snižují o 26 050 Kč Kč vlivem nákladů na rekonstrukci
obecního bytu (vícepráce, projekt). Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu.
l) Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování internetových služeb
Zastupitelstvu byl předložen dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování internetových služeb
č. 1300, uzavřené dne 2. 1. 2013 mezi Bc. Karlem Řehákem, Černožice a Obcí Vlkov. Doba trvání
smlouvy se prodlužuje do 2. 1. 2017.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 6/15/2016: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování
internetových služeb č. 1300 uzavřené dne 2. 1. 2013 mezi Bc. Karlem Řehákem, Černožice a Obcí
Vlkov.
m) Neuhrazený finanční dar od firmy ESWA s. r. o.
Starosta obce informoval zastupitele, že firmy ESWA s. r. o. Rasošky neuhradila Obci Vlkov
v r. 2015 finanční dar dle darovacích smluv v celkové výši 110 000 Kč. Obec vyzvala dárce
k vyjádření o poskytnutí daru.
n) Ročenka obce za rok 2015
Zastupitelka paní Helena Rezková zajistí zpracování ročenky Obce Vlkov za rok 2015 v počtu
220 výtisků.
o) Obecní ples
Zastupitelé projednali organizační zajištění obecního plesu, který se bude konat 23. 1. 2016.
p) Zateplení stropu sokolovny – odvoz stavebního odpadu
Helena Rezková sdělila, že firma Foukané izolace s. r. o. začne stavební práce na zateplení stropu
sokolovny 18. 1. 2016. Je potřeba zajistit odvoz staré izolace. Bylo navrženo, že obec uhradí
kontejner na odvoz staré izolace.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 7/15/2016: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje úhradu kontejneru na odvoz staré izolace
Obcí Vlkov při akci Zateplení stropu sokolovny.

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího zasedání na 5. 2. 2016 od
19 h.

Jiří Nepokoj v. r.
starosta obce

Ověřovatelé: Václav Bartoš v. r., Jan Rezek v. r.
Zapsala dne 13. 1. 2016 Věra Dytrychová
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