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Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 23/2016 

konaného dne 15. 8. 2016  
 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 19.30 h – 20.25 h 

Přítomni: Jiří Nepokoj, Václav Bartoš, Helena Rezková, Jan Rezek,  

Omluven:  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Ing. Alena Bartošová, 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. Schválení změny územního plánu obce Vlkov 

2. Plánovací smlouva a smlouva o právu stavby – Ing. Světlík 

3. Souhlas se stavbou RD p.p.č. 104/7 a s napojením přípojek 

4. Smlouva s ochranným svazem autorským 

5. Různé 

Schváleno 4 hlasy. 

Zapisovatelem byla navržena Helena Rezková, jako ověřovatelé zápisu byli určeni Václav Bartoš 

a Jan Rezek. Schváleno 4 hlasy. 

Ad 1) Schválení změny územního plánu obce Vlkov 

Zastupitelům byl předložen Územní plán obce Vlkov a jeho odůvodnění. Nový územní plán a jeho 

digitalizace zahrnuje jednotlivé změny k územnímu plánu z roku 2001, pořízené v následujících 

letech až do roku 2016.   

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

Závěr 1/23/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov ověřilo, že územní plán není v rozporu s politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou Krajským úřadem 

Královéhradeckého kraje nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se 

stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvo Obce Vlkov vydává Územní 

plán Vlkov. 

Ad 2) Plánovací smlouva a smlouva o právu stavby – Ing. Světlík 

Ing. Rostislav Světlík předložil OZ k projednání Plánovací smlouvu a Smlouvu o právu stavby za 

svoji osobu, dále za Dagmar Kubíčkovou a Zdeňku Světlíkovou. Zastupitelé vznesli drobné 

připomínky k obsahu návrhu smlouvy. Pan Světlík je zapracuje. Starosta Jiří Nepokoj informoval, 

že obec dosud neobdržela stanovisko právníka ke smlouvě. Bod se odkládá, návrh smlouvy bude 

znovu projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce dne 5. 9. 2016. 

Ad 3) Souhlas se stavbou RD p.p.č. 104/7 a s napojením přípojek 

Zastupitelům byla předložena žádost Ing. Jitky Grohové o vyjádření k projektové dokumentaci 

na akci „RD – Vlkov, p.p.č. 104/7“ za účelem vydání územního souhlasu a ohlášení stavby. Obec 
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je požádána o vyjádření souhlasu s výše uvedenou stavbou a o souhlas s napojením vodovodní 

přípojky na veřejný vodovod a kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci. K existenci sítí 

technické infrastruktury v majetku obce Vlkov v zájmovém území na pozemku p. č. 104/6 (po 

provedení parcelace p.p.č. 104/7) se obec již vyjádřila. 

Hlasování o souhlasu se stavbou RD – Vlkov p.p.č. 104/7: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 2/23/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje souhlas se stavbou „RD – Vlkov, p.p.č. 104/7“ 

Ing. Jitce Grohové, Vlkov 20, 551 01 Jaroměř, za účelem vydání územního souhlasu a ohlášení 

stavby. 

Hlasování o souhlasu s napojením přípojek – Vlkov p.p.č. 104/7: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/23/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje napojení vodovodní přípojky na veřejný 

vodovod a kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci dle přiložené dokumentace u stavby „RD – 

Vlkov, p.p.č. 104/7“ Ing. Jitky Grohové, Vlkov 20, 551 01 Jaroměř. 

Ad 4) Licenční smlouva s OSA 

Zastupitelům byla předložena licenční smlouva s Ochranným svazem autorským pro práva 

k dílům hudebním, týkající se autorské odměny za užití hudebních děl při Posezení pod lipami 

dne 2. 7. 2016 ve výši 774 Kč včetně DPH. 

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

Závěr 4/23/2016: 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 – Posezení pod lipami dne 2. 7. 2016 ve výši 774 Kč včetně DPH. 

Ad 5) Různé 

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/13 

Zastupitelům byla předložena dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/13 mezi Obcí Vlkov 

a SURPMO, a. s. Praha z důvodu změny osoby zastupující společnost SURPMO a. s. 

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

Závěr 5/23/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/13 mezi 

Obcí Vlkov a SURPMO, a. s. Praha. 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast. Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 

5. 9. 2016 od 19 h.  

 

 

 

 

 

Jiří Nepokoj v. r. 

starosta obce 

 

 

Ověřovatelé: Václav Bartoš v. r. 

  Jan Rezek v. r.   

 

 

Zapsala dne 15. 9. 2016 Helena Rezková 


