Obec Vlkov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 22/2016
konaného dne 27. 6. 2016
Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově
Čas konání: 19.11 – 20.24 h
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Helena Rezková, Jan Rezek,
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Omluven: Vladimír Vávrů
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. Smlouva o oprávnění k vstupu na pozemek pro Českou geologickou službu
2. Veřejnoprávní smlouva o odchytu psů
3. Různé
Schváleno 6 hlasy.
Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni Ing. Alena Bartošová a Helena Rezková. Schváleno 6 hlasy.
Ad 1) Smlouva o oprávnění k vstupu na pozemek pro Českou geologickou službu
Zastupitelům byla předložena smlouva o oprávnění k vstupu na pozemek pro Českou
geologickou službu, p. o. Praha. Předmětem smlouvy je udělení souhlasu ke vstupu na obecní
pozemek p. č. 2230 za účelem monitoringu hladiny podzemní vody v dříve vybudovaném
průzkumném hydrogeologickém vrtu na tomto pozemku. Smlouva se uzavírá na dobu 5 let.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 1/22/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Smlouvu o oprávnění k vstupu na pozemek
mezi Obcí Vlkov a Českou geologickou službou, p. o. Praha a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ad 2) Veřejnoprávní smlouva o odchytu psů
Záležitost odchytu volně pobíhajících cizích psů na území naší obce byla projednávána na
březnovém zasedání zastupitelstva (zápis č. 17/2016 bod 4 i). Bylo osloveno Město Smiřice
a Městská policie Jaroměř se žádostí o vypracování návrhu veřejnoprávní smlouvy o odchytu
psů. Návrh smlouvy dodalo pouze Město Smiřice, dle kterého by strážníci městské policie na
území obce Vlkov plnili pouze jeden z úkolů obecní policie, a to odchyt toulavých psů a jejich
transport do útulku. Obec Vlkov by byla povinna zajistit a uhradit následné umístění a péči
o zvíře. Na náklady spojené s plněním úkolů dle této smlouvy by Obec Vlkov přispěla částkou
1400 Kč za každou započatou hodinu činnosti městské policie v obci.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
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Závěr 2/22/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Smiřice
a Obcí Vlkov o odchytu toulavých psů prostřednictvím Městské policie Smiřice a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Ad 3) Různé
a) Smlouva o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
Na základě jednání Ing. Bartošové s Ing. Karpíškem, zastupujícím Městské vodovody a kanalizace
s. r. o. Jaroměř, obec obdržela návrh smlouvy o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu mezi Obcí Vlkov jako pronajímatelem a MěVaK s. r. o. Jaroměř jako nájemcem.
Předmětem smlouvy je pronájem a provozování obecního vodovodu. Roční navrhované
nájemné činí 30 000 Kč bez DPH. V návrhu smlouvy dle připomínky Ing. Bartošové chybí některá
ustanovení (kdo bude hradit výměny vodoměrů, zda bude současně zpracovávána majetková
i provozní evidence vodovodu, je třeba zrevidovat odhad procenta z ceny majetku pro výpočet
nájemného). Současně bylo poukázáno na to, že nejsou uzavírány s jednotlivými odběrateli
smlouvy na dodávku vody. Placení nájemného za provozování vodovodu by nemělo zásadně
ovlivnit cenu vodného pro konečné spotřebitele. Zastupitelé se shodli o odložení projednání
přepracovaného návrhu smlouvy na jedno z následujících zasedání zastupitelstva.
b) Žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2016 - Ing. Konečný
Zastupitelům byla předložena žádost o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na rok 2016 od Ing. Miloše
Konečného ve výši 30 000 Kč. Účel použití dotace je na vydání publikace „Po stopách
obchodníků, řemeslníků, hospodských a rolníků v minulém století i v dávnějších dobách ve
Vlkově, v Rasoškách a v Habřině“. Publikace dle žádosti bude v počtu 150 kusů bezplatně dodána
do všech rodin v obci Vlkov. V diskusi dr. Tikovský pozitivně zhodnotil přínos vydání publikace
pro naši obec. V publikaci bude uvedeno, že byla vydána za podpory Obce Vlkov.
Hlasování o žádosti o dotaci: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 3/22/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost Ing. Konečného, Vlkov 19, o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2016 ve výši 30 000 Kč. Dotace bude použita na
vydání publikace „Po stopách obchodníků, řemeslníků, hospodských a rolníků v minulém století i v
dávnějších dobách ve Vlkově, v Rasoškách a v Habřině“.
Současně byl navržen nákup 50 ks výše uvedené publikace pro potřebu obce za cenu 220 Kč za
kus (cena včetně DPH).
Hlasování o nákupu publikací: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/22/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje nákup 50 ks publikací „Po stopách
obchodníků, řemeslníků, hospodských a rolníků v minulém století i v dávnějších dobách ve Vlkově,
v Rasoškách a v Habřině“ v celkové výši 11 000 Kč včetně DPH (50 ks x 220 Kč).
Zastupitelům byla následně předložena smlouva o poskytnutí individuální dotace ke schválené
žádosti Ing. Konečného ve výši 30 000 Kč.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 5/22/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Obce Vlkov v r. 2016 Ing. Miloši Konečnému, Vlkov 19, ve výši 30 000 Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem. Dotace bude použita na vydání publikace „Po stopách obchodníků,
řemeslníků, hospodských a rolníků v minulém století i v dávnějších dobách ve Vlkově, v Rasoškách
a v Habřině“.
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c) Rozpočtová opatření
Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 11-12/2016, 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:


Rozpočtové opatření č. 11/2016: navýšení rozpočtových výdajů (§ 3330) o 30 000 Kč
v souvislosti s poskytnutím finančního daru Římskokatolické farnosti Číbuz dle uzavřené
darovací smlouvy (schváleno usnesením č. 6/21/2016)



Rozpočtové opatření č. 12/2016: navýšení rozpočtových výdajů (§ 6171) o 850 Kč za
opravu klempířských prvků na střeše OÚ

Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu.
d) Rozpočtové opatření č. 13/2016
Starosta obce informoval zastupitele o částce za odvoz komunálního odpadu - popela ze hřiště
o hmotnosti 19 tun (vzniklého při pálení větví) od firmy Marius Pedersen ve výši 31 251 Kč.
Současně předložil zastupitelům ke schválení rozpočtové opatření zahrnující:


navýšení výdajů o 31 251 Kč (§ 3722 odvoz odpadu – popel ze hřiště)



navýšení výdajů o 65 770 Kč (§ 6171) týkající se výroby předzahrádky k obecní
hospůdce (realizace byla schválena usnesením č. 10/21/2016, výroba bude uskutečněna
v červenci 2016)

Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 6/22/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016.
e) Kronikářka obce
Starosta obce sdělil zastupitelům, že na výzvu obce na výběr nového kronikáře se přihlásila
1 zájemkyně - paní Olga Dvořáková z Vlkova. Dr. Tikovský zajistí konzultaci k metodice vedení
kroniky.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 7/22/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje paní Olgu Dvořákovou, Vlkov 12, jako
kronikářku obce Vlkov.
f) Nabídka – pojízdné kino
Obec obdržela žádost od TSProduction.cz Kolín o projednání možnosti konání kulturní akce –
pojízdné kino v naší obci. Nabídku prověří H. Rezková a poté bude žadateli zaslána odpověď.
g) Nabídky – obnova počítačů na OÚ a v knihovně
Na obec došly 2 cenové nabídky na obnovu počítačů s končícím Windows XP (1 počítač
používaný na OÚ pro Czech Point a 1 počítač používaný v knihovně pro veřejnost). V ceně je
zahrnuta instalace počítače (neobsahuje zálohu, nastavení a přenos dat). Zastupitelé posuzovali
nabídky stolních počítačů:
Dodavatel
Nabídková cena 1 stolního počítače (cena vč. DPH)
Ing. Michal Martínek, Jaroměř
9 244 Kč
Bc. Karel Řehák, Černožice
14 520 Kč
Na základě kritéria nejnižší ceny při srovnatelném hardwarovém vybavení zastupitelé vybrali
nabídku Ing. Martínka a přistoupili k hlasování o nákupu dvou počítačů v celkové ceně 18 488 Kč
včetně DPH.
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Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 8/22/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje nákup 2 ks stolních počítačů od dodavatele
Ing. Michala Martínka, Havlíčkova 13, Jaroměř, za cenu 18 488 Kč včetně DPH.
h) Diskuze
Zastupitelé projednali organizační zajištění Posezení pod lipami 2. 7. 2016 a nabídky vystoupení
na vlkovský jarmark 17. 9. 2016.

Starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího zasedání na 5. 9. 2016 od 19 h.

Jiří Nepokoj v. r.
starosta obce

Ověřovatelé: Ing. Alena Bartošová v. r.
Helena Rezková v. r.

Zapsala dne 30. 6. 2016 Věra Dytrychová

4

