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Obec Vlkov 

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlkov č. 18/2016 

konaného dne 1. 4. 2016  
 

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 19.00 – 20.15 h 

Přítomni: Jiří Nepokoj, Jan Rezek, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Vladimír Vávrů 

Omluveni: Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Helena Rezková  

Hosté: dle prezenční listiny 
 

Starosta obce Jiří Nepokoj uvítal přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Upozornil přítomné, že jednání zastupitelstva je nahráváno.  

Program: 

1. Veřejnoprávní smlouva s Městem Jaroměř  

2. Smlouva o převodu vlastnictví s Obcí Chvalkovice  

3. Různé 

Schváleno aklamací. 

 

Zapisovatelem byla navržen dr. Ondřej Tikovský, jako ověřovatelé zápisu byli určeni Jan Rezek 

a Vladimír Vávrů. Schváleno aklamací.   

Ad 1) Veřejnoprávní smlouva s Městem Jaroměř  

Zastupitelstvu obce byla předložena veřejnoprávní smlouva č. OS/ODSSH-0182/2016 mezi 

Městem Jaroměř a Obcí Vlkov ve věci výkonu přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony 

orgánům obce na orgány Města Jaroměř namísto Obce Vlkov, a to zejména v oblasti agendy 

speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.       

Zastupitelé v krátké diskusi vyslovili s obsahem smlouvy souhlas a přistoupili k hlasování o jejím 

uzavření:  

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. Schváleno jednomyslně.  

Závěr: 1/18/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. OS/ODSH-

0182/2016 mezi Městem Jaroměř a Obcí Vlkov týkající se převodu výkonu agendy speciálního 

stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na Město Jaroměř a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

Ad 2) Smlouva o převodu vlastnictví majetku s Obcí Chvalkovice  

Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva právně upravující a naplňující dřívější rozhodnutí 

zastupitelstva obce o bezúplatném převodu speciálního požárního automobilu AVIA A31 (reg. 

značka NA 9741) do majetku Obce Vlkov.    
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Zastupitelé v krátké diskusi vyslovili s obsahem smlouvy souhlas a přistoupili k hlasování o jejím 

uzavření:  

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. Schváleno jednomyslně.  

Závěr: 2/18/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví 

k majetku Obce Chvalkovice (automobil speciální požární AVIA A31, reg. značka NA 9741) mezi 

Obcí Chvalkovice jako stranou předávající a Obcí Vlkov jako stranou přejímající a pověřuje starostu 

jejím podpisem. 

Ad 3) Různé 

a) Rozpočtové opatření č. 1/2016 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 1/2016, schváleném 

starostou v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě usnesení č. 22/14/2015 z 18. 12. 2015. 

Jedná se o přesuny schválených rozpočtových prostředků v rámci § (výdaje na JSDH a místní 

správu), přesun 13 450 Kč z § činnost místní správy na § požární ochrana (oprava hasicí 

stříkačky hrazená obcí) a o navýšení rozpočtových příjmů o 800 Kč (příjem z pronájmu 

hrobového místa). Zastupitelstvo vzalo rozpočtové opatření na vědomí.  Rozpočtové opatření 

bude přílohou zápisu. 

b) Vítání občánků   

Tradiční vítání občánků je stanoveno na 17. duben 2016, 10 hodin v Rasoškách.   

c) Úklid obce  

Jarní úklid obce začíná v sobotu 2. dubna 2016 v 9 hodin.    

d) Oznámení o zahájení územního řízení  

Zastupitelstvo přijalo informaci o zahájení územního řízení ve věci prodloužení chodníku na kat. 

parc. č. 133/3 (Vlkov/Rasošky).  

e) Výnos z dobročinného příspěvku při obecní zabíjačce 

Starosta obce Jiří Nepokoj informoval, že sbírka ve prospěch Domova sv. Josefa v Žirči pořádaná 

při příležitosti obecní zabíjačky vynesla 4  630 Kč. Zastupitelé tuto skutečnost ocenili, Domov 

svatého Josefa již obci vyslovil poděkování.     

f) Vyjádření obce Vlkov ve věci výstavby obecní kanalizace a čistírny odpadních vod  

Na základě návrhu starosty Jiřího Nepokoje obecní zastupitelstvo po kratší rozpravě vyslovilo 

souhlas se záměrem starosty obce formulovat v odpovědi Obci Rasošky stanovisko za Obec 

Vlkov v tom smyslu, že Obec Vlkov v současnosti neuvažuje o výstavbě obecní kanalizace 

s čistírnou odpadních vod. 

Hlasováno o formulaci dopovědi:  

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. Schváleno jednomyslně.  

Závěr 3/18/2016: Zastupitelstvo obce schválilo ducha formulace odpovědi na dotaz Obci Rasošky 

ve smyslu, že Obec Vlkov v současnosti neuvažuje o výstavbě obecní kanalizace s čistírnou 

odpadních vod. 
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g) Příprava zápisu křížku na návsi mezi nemovité kulturní památky  

Dr. Tikovský v návaznosti na předchozí vůli zastupitelstva zapsat křížek na návsi mezi nemovité 

kulturní památky informoval, že křížek již byl odborně dokumentován a zaměřen 

PhDr. Viktorem Blažkem z Národního památkového ústavu, probíhá kunsthistorická rešerše 

a samotná žádost bude podána v nejbližším období.  

      

Starosta obce Jiří Nepokoj poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího zasedání na 

6. 5. 2016 od 19 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Nepokoj v. r. 

starosta obce 

 

 

 

Ověřovatelé:  

   

Jan Rezek v. r.  

Vladimír Vávrů v. r. 

 

 

Zapsal: PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.  


