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Obec Vlkov 

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 20/2016 

konaného dne 20. 5. 2016  
 

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 19.05 h – 19.50 h 

Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Vladimír Vávrů, Helena Rezková, 

Jan Rezek  

Omluven: PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 

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. Projednání záměru pronájmu nebytových prostor – Hospůdka Pod lipami 

2. Různé 

Schváleno 6 hlasy. 

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

určeni Helena Rezková a Vladimír Vávrů.  Schváleno 6 hlasy. 

 

Ad 1) Projednání záměru pronájmu nebytových prostor – Hospůdka Pod lipami 

Starosta obce seznámil zastupitele se skutečností, že nájemkyně Hospůdky Pod lipami paní 

Pavlína Zvonařová podala ke dni 31. 5. 2016 výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor. 

Je třeba projednat a zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor ve smyslu § 39 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích. Na základě diskuzí s občany a vzhledem k místním podmínkám 

starosta navrhl snížení nájmu. Zastupitelé se shodli, že v záměru pronájmu bude měsíční 

nájemné sníženo ze současných 4 250 Kč na 3 500 Kč. Termín pro podání nabídek pronájmu je 

do 6. 6. 2016 do 12 hodin. Záměr pronájmu bude přílohou zápisu.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 1/20/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových 

prostor – Hospůdka Pod lipami. Výše sníženého měsíčního nájemného činí 3 500 Kč.  

Výběrové řízení na pronájem hospůdky bude uskutečněno dne 6. 6. 2015. Z tohoto důvodu bude 

přesunuto plánované zasedání zastupitelstva obce z 2. 6. 2016 na 6. 6. 2016 od 19 h. 

Ad 2) Různé 

Starosta obce oznámil, že je třeba najít nového kronikáře za paní Štěpánku Kostkovou, která 

ukončila psaní zápisů do kroniky naší obce. Zápis do kroniky je prováděn jednou ročně za 
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uplynulý rok, práce je prováděna na dohodu o provedení práce, odměna za sestavení a zapsání 

zápisu je ve výši 3 000 Kč (před zdaněním). Obec zveřejní ve vývěsce a na svých webových 

stránkách výzvu, aby se případný zájemce o tuto práci přihlásil. 

 

 

Závěrem starosta poděkoval přítomným za účast.  

 

 

 

 

 

 

Jiří Nepokoj v. r. 

starosta obce 

 

 

Ověřovatelé: Helena Rezková v. r. 

  Vladimír Vávrů v. r. 

 

 

Zapsala dne 24. 5. 2016 Věra Dytrychová 


