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Obec Vlkov 

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlkov č. 16/2016 

konaného dne 5. 2. 2016  
 

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 19.07 – 20.57h 

Přítomni: Jiří Nepokoj, Václav Bartoš, Jan Rezek, Helena Rezková, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 

Omluven: Ing. Alena Bartošová, Vladimír Vávrů 

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. Darovací smlouva Městská knihovna Jaroměř 

2. Směrnice o poskytování cestovních náhrad 

3. Účast v kampani Vlajka pro Tibet 

4. Projednání plánu financování obnovy vodovodu 

5. Různé 

Schváleno 7 hlasy. 

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

určeni Václav Bartoš a PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. Schváleno 5 hlasy. 

Ad 1) Darovací smlouva Městská knihovna Jaroměř 

Městská knihovna v Jaroměři předložila Obci Vlkov návrh darovací smlouvy. Peněžitý dar bude 

určen na nákup knih do výměnného knižního fondu. V souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy 

bylo rozhodnuto o výši daru, který bude činit 8 000,- Kč. 

Hlasování o uzavření smlouvy o poskytnutí daru: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Závěr 1/16/2016: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Vlkov 

jako dárcem a Městskou knihovnou v Jaroměři jako obdarovaným o poskytnutí daru 8000 Kč 

a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 2) Směrnice o poskytování cestovních náhrad 

Zastupitelstvu byl předložen aktualizovaný návrh směrnice o poskytování cestovních náhrad 

zaměstnancům a členům obecního zastupitelstva, kterou obec vydá pod č. 1/2016. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Závěr 2/16/2016: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje směrnici č. 1/2016 o poskytování cestovních 

náhrad zaměstnancům a členům obecního zastupitelstva. 

Ad 3) Vlajka pro Tibet 

Spolek Lungta oslovil obec s žádostí o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. Zastupitelé se 

shodli stejně jako minulý rok na účasti obce v této celosvětové akci. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.  
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Závěr 3/16/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce Vlkov v kampani „Vlajka pro Tibet“; 

obec dne 10. března 2016 vyvěsí tibetskou vlajku.    

Ad 4) Projednání plánu financování obnovy vodovodu 

Vzhledem k tomu, že se jednání s MěVAK Jaroměř ohledně pronájmu vodovodního řadu 

uskuteční po polovině února 2016, projednání bodu bylo odloženo na další zasedání 

zastupitelstva obce. 

Ad 5) Různé 

a) Nabídka hasičského auta pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Vlkov 

Starosta obce informoval zastupitele o možnosti nákupu hasičského auta pro JSDH Vlkov od 

obce Chvalkovice za cenu 1 Kč. Auto je v dobrém technickém stavu s 19000 najetými km. 

Náklady by pro obec představovaly pouze pohonné hmoty a technická prohlídka. Do výstavby 

nové hasičské zbrojnice by bylo třeba zajistit náhradní parkování vozu. 

Hlasování o záměru nákupu hasičského vozu: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 4/16/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nákupu hasičského vozu AVIA od Obce 

Chvalkovice za kupní cenu 1 Kč s předpokladem uzavření kupní smlouvy ve lhůtě do 31. 3. 2016. 

b) Nová hasičská zbrojnice 

Velitel JSDH Vlkov pan Pavel Alina a starosta SDH Vlkov pan Milan Rezek se dotázali na průběh 

prací na projektu stavby nové hasičské zbrojnice a upozorňují na stále se zhoršující stav budovy 

současné zbrojnice. Od roku 2005 se na zastupitelstvech stále projednává otázka havarijního 

stavu hasičské zbrojnice a do současnosti není zcela vyřešena. Po vícenázorové diskusi ohledně 

vzhledu, umístění a financování stavby navrženo uskutečnit pracovní schůzku zastupitelů 

s Ing. Veverkou a projektantem panem Lamerem k dořešení této záležitosti. 

V diskusi byl mj. připomenut námět Dr. O. Tikovského a závěr z pracovní schůzky zastupitelů 

konané v lednu 2016 uspořádat víkendový (mezinárodní) workshop studentů architektury 

s cílem získat variantní návrhy celistvého řešení využití a úpravy parteru, veřejných prostor a 

objektů obce (náves a její funkce, škola, hasičská zbrojnice, objekt současného obecního úřadu).   

c) Licenční smlouva o veřejném provozování 

Zastupitelstvu byla předložena licenční smlouva od Ochranného svazu autorského pro práva 

k dílům hudebním, z. s. Praha o veřejném provozování reprodukovaných hudebních děl 

v obecním rozhlase na rok 2016. Autorská odměna činí 1947 Kč včetně DPH. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 5/16/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje licenční smlouvu uzavřenou mezi Obcí Vlkov 

a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. Praha o veřejném provozování 

reprodukovaných hudebních děl v obecním rozhlase na rok 2016 a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

d) Tříkrálová sbírka 

Starosta obce informoval o výsledku letošní Tříkrálové sbírky. V naší obci bylo vybráno 5055 Kč, 

výtěžek bude použit na vybavení tvořivé dílny pro klienty Domova sv. Josefa v Žirči, který touto 

cestou děkuje všem občanům za spolupráci.  

e)  Hodina Země 

Obec obdržela pozvánku k účasti na akci Hodina Země 2016 spočívající v zhasnutí veřejného 

osvětlení dne 19. 3. 2016 od 20.30 do 21.30 h. Obec Vlkov se k akci nepřipojí. 
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f) Cestopisná přednáška 

PaedDr. Libor Turek zaslal nové termíny cestopisné přednášky, zastupitelé stanovili termín na 

sobotu 2. 4. 2016 od 18 h. Téma přednášky bude ještě upřesněno.  

g) Vyúčtování obecní ples 

Starosta obce informoval o vyúčtování příjmů a výdajů na obecní ples, uskutečněný 23. 1. 2016. 

Předběžná ztráta činí 549 Kč. 

h) Obecní zabíjačka 

Zastupitelé předběžně stanovili termín obecní zabíjačky, která se uskuteční v Hospůdce Pod 

lipami, na 19. 3. 2016.  

 

 

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího zasedání na 3. 3. 2016 od 

19 h.  

 

 

 

Jiří Nepokoj v. r. 

starosta obce 

 

 

 

Ověřovatelé: Václav Bartoš v. r. 

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. v. r. 

 

 

 

Zapsala dne 15. 2. 2016 Věra Dytrychová 


