Obec Vlkov

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlkov č. 17/2016
konaného dne 3. 3. 2016

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově
Čas konání: 19.08 – 21.40 h
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Vladimír Vávrů, Jan Rezek, Helena Rezková,
Omluven: PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Václav Bartoš
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta obce Jiří Nepokoj uvítal přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Upozornil přítomné, že jednání zastupitelstva bude nahráváno.
Program:
1.
2.
3.
4.

Rozpočet obce na rok 2016
Smlouva Intergram
Žádost o povolení kácení
Různé

Schváleno 5 hlasy.
Zapisovatelkou byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni Helena Rezková a Vladimír Vávrů. Schváleno 5 hlasy.
Ad 1) Rozpočet obce na rok 2016
Starosta obce Jiří Nepokoj předložil návrh rozpočtu Obce Vlkov na rok 2016, v členění na
paragrafy, zveřejněný v zákonem předepsané lhůtě 15 dnů. Rozpočtové příjmy jsou ve výši
4 291 950 Kč a výdaje ve výši 4 390 410 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji 98 460 Kč bude hrazen
z volných prostředků minulých let. Částka na obnovu vodovodu, zahrnuta v položce rozpočtu
fond vodovod, bude v letošním roce upravena na základě uskutečnění revize plánu financování
obnovy vodovodu.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 1/17/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočet obce na rok 2016, příjmy
4 291 950 Kč, výdaje 4 390 410 Kč, v členění na paragrafy.
Ad 2) Smlouva Intergram
Zastupitelům byla předložena hromadná smlouva od společnosti Intergram, nezávislá
společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z. s., Praha.
Předmětem smlouvy je poplatek za užití hudebních děl ve veřejném rozhlase a za veřejné užití
televizního vysílání v Hospůdce Pod lipami v roce 2016 v celkové výši 4 708 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 2/17/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi Obcí Vlkov a společností
Intergram, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových
záznamů z. s., Praha za užití hudebních děl ve veřejném rozhlase a za veřejné užití televizního
vysílání v Hospůdce Pod lipami v roce 2016 v celkové výši 4 708 Kč včetně DPH.
1

Ad 3) Žádost o povolení kácení
Na obec došla od Ing. Otakara Hladečka žádost o povolení kácení stříbrného smrku, který byl
vysazen na obecním pozemku č. 62 – v rohu mezi č. p. 50 a č. p. 49 ve Vlkově. Důvodem pro
kácení je, že strom stíní sousedovi.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 3/17/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov povoluje Ing. Otakaru Hladečkovi kácení stříbrného
smrku na pozemku č. 62 v k. ú. Vlkov u Jaroměře.
Ad 4) Různé
a) Žádost
Josef Malý předal zastupitelstvu žádost společnosti ESWA s. r. o. Rasošky, Rudolfa a Jaroslavy
Šichanových a Josefa Malého o připojení jejich pozemků (které jsou v rámci nového územního
plánu obce Vlkov evidovány jako možné stavební parcely) na kanalizaci v rámci rekonstrukce
opravy chodníku ke hřbitovu ve Vlkově. Vyjádření k žádosti přesunuto na další zasedání
zastupitelstva.
b) Smlouva OSA
Zastupitelům byla předložena smlouva mezi Obcí Vlkov a Ochranným svazem autorským pro
práva k dílům hudebním, z. s. Praha. Předmětem smlouvy je autorská odměna pro OSA za užití
hudebních děl při hudební produkci - obecní ples 23. 1. 2016 ve výši 1 440 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/17/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi Obcí Vlkov a Ochranným
svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. Praha za užití hudebních děl při hudební
produkci - obecní ples 23. 1. 2016 ve výši 1 440 Kč včetně DPH.
c) Cestopisná přednáška
Cestopisné přednáška, která se uskuteční dne 2. 4. 2016 od 18 h, bude na téma „Záhadná místa
světa“.
d) Předzahrádka u Hospůdky Pod lipami
Starosta obce upozornil na špatný stav dřevěné předzahrádky před obecní hospůdkou. Dřevěná
zábradlí i truhlíky na květiny jsou prohnilé, stáří předzahrádky je 10 let. Zastupitelé prověří
skutečný stav a navrhnou řešení.
e) Oprava vstupních bran – dětské hřiště
Starosta obce osloví firmu Elkov s. r. o. Jaroměř za účelem opravy odehnilých vstupních bran na
dětském hřišti.
f) Úklid obce
Úklid obce Vlkov a okolí se uskuteční v sobotu 2. dubna 2016 od 9 hodin. Současně bude
zajištěno přistavení velkého kontejneru na komunální odpad (u autobusové zastávky) pro
občany Vlkova.
(19.38 h příchod V. Bartoše).
g) Hasičská zbrojnice
V souvislosti s jednáním o vzhledu nové hasičské zbrojnice byl osloven Ing. Jaroslav Veverka za
účelem vypracování vizualizace stavby hasičské zbrojnice. Cena za vizualizaci činí 10 000 Kč
včetně DPH.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
2

Závěr 5/17/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje vypracování vizualizace stavby hasičské
zbrojnice Ing. Jaroslavem Veverkou za cenu 10 000 Kč včetně DPH.
Starosta obce zajistí vyjádření majitele pozemku sousedícím s pozemkem školy k případnému
záměru stavby hasičské zbrojnice na pozemku č. 51.
Zastupitelé se současně shodli na uspořádání víkendového workshopu studentů architektury
s cílem získat variantní návrhy celistvého řešení využití a úpravy veřejných prostor a objektů
obce (náves, škola, hasičská zbrojnice, objekt současného obecního úřadu). Oslovení studentů
zajistí dr. Ondřej Tikovský.
h) Vyúčtování – obecní ples
Podána informace o konečném vyúčtování obecního plesu konaném 26. 1. 2016, ztráta činí
669 Kč.
i) Pobíhající psi
Starosta obce informoval zastupitele o předběžných jednáních s Městskou policií Smiřice
a Městskou policií Jaroměř týkající se odchytu volně pobíhajících cizích psů na území naší obce.
Pro zajištění odchytu psů je třeba uzavření smlouvy mezi obcí a městskou policií, v tomto
případě obec platí náklady za odchyt psa a náklady na pobyt v útulku. Návrhy řešení předloží
zastupitelé na dalším zasedání.
j) Připomínky k zápisům
Byly projednány formální připomínky k psaní zápisů ze zasedání zastupitelstva.
k) Archeologická exkurze
20. 3. 2016 od 13 hodin se uskuteční exkurze po zaniklých tvrzích s dr. Ondřejem Tikovským.
l) Kácení lip
Zastupitelé navrhují na základě doporučení firmy Okrasné zahrady arboristika s. r. o. Žďárky,
která v naší obci v roce 2015 prováděla kontrolní prohlídku stromů, kácení 2 lip u autobusové
zastávky na pozemku č. 696 ve Vlkově z důvodu jejich špatného zdravotního stavu. Místo jedné
lípy v prostoru za autobusovou zastávkou zastupitelé navrhují vysadit kaštan.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 6/17/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje kácení 2 lip u autobusové zastávky ve Vlkově
na pozemku č. 696 z důvodu jejich špatného zdravotního stavu.
m) Nákup žíněnky
Zastupitelé se shodli použití příspěvku z výtěžku z loterií za rok 2015 na zakoupení žíněnky
v ceně do 12 tisíc včetně DPH k využití při sportovních aktivitách občanů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Závěr 7/17/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje nákup žíněnky v hodnotě do 12 tis. Kč včetně
DPH z příspěvku z výtěžku z loterií, a to k využití při sportovních aktivitách občanů.
n) Příprava výběrového řízení pro správce kanalizace
Návrh podmínek pro výběrové řízení na odpovědnou osobu - správce kanalizace zajistí do
příštího zasedání zastupitelstva H. Rezková.
o) Jarmark 2016
Termín letošního vlkovského jarmarku je 17. září 2016.
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p) Oslavy 120 let výročí založení T. J. Sokol Vlkov
Oslavy 120 let výročí založení T. J. Sokol se uskuteční 22. 10. 2016.
q) Obecní zabíjačka
Obecní zabíjačka se uskuteční v sobotu 19. 3. 2016. Účastníci akce budou mít možnost svým
dobrovolným příspěvkem přispět na charitativní sbírku Domova sv. Josefa v Žirči.
r) Ročenka obce Vlkov za rok 2015
Starosta obce předložil zastupitelům návrh změn v ročence obce k prostudování a k vyjádření
k navrhnutým změnám.
Starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího zasedání na 1. 4. 2016 od 19 h.

Jiří Nepokoj v. r.
starosta obce

Ověřovatelé: Helena Rezková v. r.
Vladimír Vávrů v. r.

Zapsala dne 9. 3. 2016 Věra Dytrychová
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