Obec Vlkov

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlkov č. 19/2016
konaného dne 6. 5. 2016
Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově
Čas konání: 19.06 - 20.12 h
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Helena Rezková
Omluven: PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Vladimír Vávrů, Jan Rezek
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.

Licenční smlouva s Ochranným svazem autorským
Žádost o příspěvek Římskokatolické farnosti Číbuz
Zápis do kroniky obce Vlkov za rok 2015
Různé

Schváleno 4 hlasy.
Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni Helena Rezková a Václav Bartoš. Schváleno 4 hlasy.
Na úvod předal starosta obce slovo hostu Ing. Miloši Konečnému. Ing. Konečný seznámil
zastupitele s obsahem své připravované knihy „Po stopách obchodníků, řemeslníků,
hospodských a rolníků v minulém století i v dávnějších dobách ve Vlkově, v Rasoškách
a v Habřině“ a požádal zastupitele o zvážení, zda by obec financovala 160 ks výtisků této
publikace pro vlkovské občany. Vzhledem k tomu, že Ing. Konečný osloví další tiskárny za
účelem minimalizace nákladů na tisk, záležitost bude projednána na červnovém zasedání
zastupitelstva po stanovení konečné ceny publikace.
Ad 1) Licenční smlouva s Ochranným svazem autorským
Zastupitelům byla předložena smlouva mezi Obcí Vlkov a Ochranným svazem autorským pro
práva k dílům hudebním, z. s. Praha. Předmětem smlouvy je licence k veřejnému provozování
hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje (TV) v Hospůdce Pod lipami na období
4/2016 – 3/2017. Cena za licenci činí 3 341 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 1/19/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi Obcí Vlkov a Ochranným
svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. Praha, týkající se licence k veřejnému
provozování hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje v Hospůdce Pod lipami na
období 4/2016 – 3/2017 ve výši 3 341 Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ad 2) Žádost o příspěvek Římskokatolické farnosti Číbuz
Zastupitelům byla předložena žádost Římskokatolické farnosti Číbuz o finanční příspěvek ve
výši 30 000 Kč na opravu (oplechování) střechy věže kostela svatého Václava v Číbuzi. Oprava
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střechy věže kostela byla zahájena v roce 2015 za finančního přispění řady dárců i obcí
z Farnosti Číbuz. Obec Vlkov také patří k této farnosti. Finančním darem by naše obec pomohla
zachránit kulturní dědictví našeho regionu.
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 2/19/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické
farnosti Číbuz ve výši 30 000 Kč na opravu střechy věže kostela svatého Václava v Číbuzi.
Ad 3) Zápis do kroniky obce Vlkov za rok 2015
Zastupitelům byl předložen text zápisu do kroniky obce Vlkov za rok 2015, zpracovaný
kronikářkou paní Štěpánkou Kostkovou. Zastupitelé doporučují zápis upravit, doplnit a předložit
na dalším zasedání.
Ad 4) Různé
a) Dětský den 4. 6. 2016
Pan Pavel Alina se za vlkovské hasiče, kteří budou pořádat letošní dětský den, zeptal, zda obec
jako každoročně uhradí na dětský den skákací hrad a pěnu. Zastupitelé přistoupili k hlasování
o úhradě skákacího hradu a pěny Obcí Vlkov do výše 5 000 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 3/19/2016: Zastupitelé souhlasí s úhradou skákacího hradu a pěny na dětský den 4. 6. 2016
Obcí Vlkov do výše 5 000 Kč včetně DPH.
b) Termín pouťového Posezení pod lipami
Byl stanoven letošní termín Posezení pod lipami na 2. 7. 2016.
c) Příloha ke smlouvě – oprava komínů na budově bývalé školy
Zastupitelům byla předložena Příloha ke smlouvě o dílo, uzavřené 18. 12. 2015 mezi Obcí Vlkov
a Truhlářstvím – tesařstvím Michal Brzek, týkající se výměny střešní krytiny na budově bývalé
školy. V příloze ke smlouvě o dílo se specifikuje částka za opravu komínů na budově bývalé školy
ve výši 11 495 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/19/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Přílohu ke smlouvě o dílo mezi Obcí Vlkov
a Truhlářstvím – tesařstvím Michal Brzek, Na státní 100, 503 03 Holohlavy, týkající se opravy
komínů na budově bývalé školy ve výši 11 495 Kč včetně DPH.
d) Nález třídních knih
Starosta obce informoval o nálezu tří třídních knih z konce 19. století, které byly nalezeny na
půdě bývalé školy při probíhající opravě střechy.
e) Rozpočtová opatření č. 2-5/2016
Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 2-6/2016, schválených
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, zeleň
a místní správu) a o navýšení rozpočtových výdajů o 1 998,60 Kč (Ročenka obce Vlkov za rok
2015) a o 2667,50 Kč (úklid sněhu v obci). Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření na vědomí.
Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu.
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f) Obnova zničené tabule „U Vachkova mostku“
Dr. Tikovský ve své písemné zprávě navrhl u příležitosti letošního 150. výročí bitvy roku 1866
oslovit Komitét 1866 k opravě zničené tabule „U Vachkova mostku“. Vzhledem k tomu, že tato
tabule je zničená už čtvrtá v pořadí, bylo by vhodnější umístit tabuli na jiné místo - u hřbitova.
Oslovení Komitétu 1866 za účelem obnovení tabule zajistí H. Rezková.
g) Úprava povrchu komunikace u autobusové zastávky
Starosta obce informoval o cenové kalkulaci Rudolfa Poláka, týkající se úpravy povrchu
komunikace u autobusové zastávky, kde byla v únoru 2016 realizována oprava kanalizace. Cena
za přípravu podloží a zabetonování činí 13 740 Kč bez DPH (16 626 včetně DPH).
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 5/19/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje cenovou nabídku Rudolfa Poláka,
Dolnopleská 432, 551 02 Josefov, na úpravu povrchu komunikace u autobusové zastávky ve výši
16 626 Kč včetně DPH.
h) Ostatní


U č. p. 48 byly u záhonku růží odcizeny obrubníky, jejich výměnu bude muset obec
uhradit.



Probíhá oprava stropu v kotelně OÚ včetně odstranění zatékání do kotelny na základě
zjištěných závad při kontrole.



Na obec došly 2 nabídky na výrobu předzahrádky u obecní hospůdky. Vzhledem k tomu,
že částka za zhotovení přesahuje 50 000 Kč, obec musí v souladu se svou směrnicí oslovit
minimálně tři firmy. Starosta obce zajistí oslovení dalších firem pro zhotovení
předzahrádky (stávající vzhled, materiál dub, vaničky pro květináče – nerez, plech).



Výsadba kaštanu za pokácenou lípu v prostoru parkoviště za autobusovou zastávkou
bude provedena na podzim 2016.



Je třeba prověřit, zda smrk u obchodu není napaden kůrovcem, a dle výsledku učinit
další opatření. Zajistí V. Bartoš.



Ing. Bartošová jednala s jednatelem MěVaK Jaroměř Ing. Karpíškem ohledně nájemného
za provozování obecní kanalizace. Jednání bude pokračovat, MěVaK na základě údajů
z majetkové evidence vodovodu navrhne výši nájemného.



V. Bartoš navrhl opravu prasklin v asfaltu na komunikaci na Švamberku a zajistí
poptávku.

Starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího zasedání na 2. 6. 2016 od 19 h.

Jiří Nepokoj v. r.
starosta obce
Ověřovatelé: Helena Rezková v. r.
Václav Bartoš v. r.
Zapsala dne 10. 5. 2016 Věra Dytrychová
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