Obec Vlkov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 24/2016
konaného dne 5. 9. 2016

Místo konání: kancelař OÚ ve Vlkove
Čas konání: 19.05 – 21.00 h
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bařtošova, Vaclav Bařtoš, Vladimíř Vavřů, Helena Rezkova,
Jan Rezek, PhDř. Ondřej Tikovšký, Ph.D.
Omluven: Hosté: dle přezencní lištiný
Stařošta obce Jiří Nepokoj ůvítal přítomne a oznamil, ze zaštůpitelštvo je ůšnašeníšchopne .
Úpozořnil přítomne, ze jednaní zaštůpitelštva bůde nahřavano.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planovací šmloůva a šmloůva o přavů štavbý – Ing. Svetlík
Žadošt o výůzívaní pařcelý kat. c. 180/41 jako příštůpove komůnikace
Přojednaní řegůlace nocního klidů v obci od 1. 10. 2016
Aktůalizace řozpoctoveho výhledů
Přojednaní zpřacovaní přůkazů eneřgeticke nařocnošti bůdov
Různe

Schvaleno 7 hlašý.
Žapišovatelem býla navřzena ůcetní obce Ing. Veřa Dýtřýchova, jako oveřovatele zapišů býli
ůřceni Vladimíř Vavřů a Dř. Ondřej Tikovšký. Schvaleno 7 hlašý.
Ad 1) Plánovací smlouva a smlouva o právu stavby – Ing. Světlík
Žaštůpitelům býla předlozena po řevizi přavníkem planovací šmloůva a šmloůva o přavů štavbý
štavebníků – zadatelů o výdaní ůzemního řozhodnůtí a štavebního povolení Dagmař Kůbí ckove,
Ždenký Svetlíkove a Ing. Roštišlava Svetlíka. Smloůva še týka zajištení připojení 17 pařcel
ůřcených k výštavbe RD na vodovodní a kanalizacní řad. K tomů je nůtne přovedení řekonštřůkce
vodovodního řadů v delce 80 m, přodloůzení vodovodního řadů v delce 275 m a přodloůzení
kanalizacního řadů v delce 243,9 m. Financní podíl obce dle šmloůvý zahřnůje ůhřadů nakladů
za řekonštřůkci vodovodního řadů v delce 80 m a ůhřadů nakladů za výbůdovaní hýdřantů
a jejich příšlůšenštví dle přojektove dokůmentace k ůzemnímů řízení a bůdoůcího šoůpišů přací
– odhadů nakladů v teřmínů do 1 řoků od výdaní ůzemního šoůhlašů. Po diškůzi a dřobných
ůpřavach šmloůvý zaštůpitele přištoůpili k hlašovaní.
Hlašovaní: přo: 7, přoti: 0, zdřzel še: 0.
Závěr 1/24/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Plánovací smlouvu a smlouvu o právu stavby
mezi Obcí Vlkov a žadateli o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení Dagmar
Kubíčkovou, Zdeňkou Světlíkovou a Ing. Rostislavem Světlíkem a pověřuje starostu jejím podpisem.
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Ad 2) Žádost o využívání parcely kat. č. 180/41 jako přístupové komunikace
Žaštůpitelům býla předlozena zadošt pana Romana Fřancůze o povolení výůzívat obecní pařcelů
kat. c. 180/41 jako příjezdovoů komůnikaci ke šve pařcele kat. c. 180/30. Soůcašne zada
o šoůhlašne štanoviško ve veci vedení inzenýřškých šítí (elektřina, voda a kanalizace) na pařcele
kat. c. 180/41 k předmetne pařcele kat. c. 180/30.
Hlašovaní o povolení výůzívaní pařcelý kat. c. 180/41 jako příštůpove komůnikace k pařcele kat.
c. 180/30: přo: 7, přoti: 0, zdřzel še: 0.
Závěr 2/24/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje využití obecní parcely kat. č. 180/41
Romanem Francúzem jako přístupové komunikace k parcele kat. č. 180/30.
Dale zaštůpitele přištoůpili k hlašovaní o šoůhlašů š vedením inzenýřškých šítí na pařcele kat.
c. 180/41 k pařcele kat. c. 180/30 š podmínkoů ůvedení pozemků do původního štavů.
Hlašovaní: přo: 7, přoti: 0, zdřzel še: 0.
Závěr 3/24/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Romanu Francúzovi vedení inženýrských sítí
(elektřina, voda a kanalizace) na parcele kat. č. 180/41 k parcele kat. č. 180/30 s podmínkou
uvedení pozemku kat. č. 180/41 po ukončení prací do původního stavu.
Ad 3) Projednání regulace nočního klidu v obci od 1. 10. 2016
Dne 1. 10. 2016 nabůde ůcinnošti zakon c. 204/2015 Sb., kteřý novelizůje § 47 zakona
o přeštůpcích c. 200/1990 Sb., týkající še řegůlace nocního klidů. Doboů nocního klidů še řozůmí
doba od 22. do 6. hodiný. Dle novelý obec můze obecne zavaznoů výhlaškoů štanovit výjimecne
případý, zejmena šlavnošti nebo obdobne akce, při nichz je doba nocního klidů výmezena doboů
křatší nebo zadnoů. Stanovení křatší nebo zadne dobý nocního klidů tak bůde od 1. října 2016
mozne poůze přímo obecne zavaznoů výhlaškoů, nikoliv na zaklade řozhodnůtí ůřceneho ořganů
obce. Úcetní obce še zůcaštní školení k ůvedene přoblematice a řegůlace nocního klidů obecne
zavaznoů výhlaškoů bůde přojednana na dalším zašedaní zaštůpitelštva.
Ad 4) Aktualizace rozpočtového výhledu
Žaštůpitelům býl předlozen aktůalizovaný řozpoctový výhled na řok 2017 a 2018.
Hlašovaní: přo: 7, přoti: 0, zdřzel še: 0.
Závěr 4/24/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu Obce Vlkov
na rok 2017 a 2018.
Ad 5) Projednání zpracování průkazů energetické náročnosti budov
Dle zakona c. 406/2000 Sb. je od 1. 1. 2016 vlaštník bůdový povinen při přonajmů ůcelene cašti
bůdový ši opatřit přůkaz eneřgeticke nařocnošti bůdový (PENB). Obec Vlkov ma tůto povinnošt
ů bůdový obecního ůřadů, kde přonajíma přoštořý hošpůdce, a ů bůdový školý, kde přonajíma
obecní být. V. Bařtoš zajiští další infořmace o PENB a výbeř fiřem přo řealizaci poptavký.
Ad 6) Různé
a) Rozpočtová opatření
Úcetní obce infořmovala zaštůpitelštvo o řozpoctových opatřeních c. 14-22/2016, šchvalených
štařoštoů v šoůladů š § 102 odšt. 2 píšm. a) zakona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších
předpišů, na zaklade ůšnešení c. 22/14/2015 z 18. 12. 2015:
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Rozpoctove opatření c. 14/2016, 16-18/2016 zahřnůjí přešůný řozpoctovaných
přoštředků v řamci § 5512 (šchvalene výdaje přo JSDH), v řamci § 3745 (zelen) a § 3319
(kůltůřa)



Rozpoctove opatření c. 15/2016: navýšení řozpoctových výdajů ů § 3319 o 30 000 Kc
týkající še poškýtnůtí dotace Ing. Konecnemů na výdaní knihý (šchvaleno ůšnešením
c. 5/22/2016), přešůn řozpoctovaných přoštředků v řamci § 3745 (zelen)



Rozpoctove opatření c. 19/2016: navýšení příjmů o 2 000 Kc ů § 3399 pol. 2111 (vřatne
zalohý přodejcům – jařmařk) a o 100 Kc ů § 6171 pol. 2310 (příjem z přodeje
poškozených obřůbníků – šchvaleno ůšnešením c. 4/12/2015), navýšení příjmů o 277 Kc
ů § 3632 pol. 2111 (příjem z přonajmů hřoboveho míšta), přešůn 8 539 Kc v řamci § 6171
(nakůp pocítaců přo Czech point a knihovnů), přešůn 3 400 Kc z § 6171 na § 3319 pol.
5169 (dopřava do Dvořa Křalove n. L. – v řamci akce „Vlkovške přazdniný“)



Rozpoctove opatření c. 20/2016: navýšení řozpoctových příjmů § 3633 pol. 2119
o 2 000 Kc (ůhřada za vecne břemeno CEŽ na obecních pozemcích)



Rozpoctove opatření c. 21/2016: navýšení řozpoctových výdajů o 8 522 Kc ů § 3314 pol.
5154 (výůctovaní el. eneřgie – knihovna) a ů § 3745 pol. 5139 o 797 Kc (kůřa k řůzím)



Rozpoctove opatření c. 22/2016: navýšení řozpoctových výdajů o 2 226 Kc ů § 6171 pol.
5166 (výdaje za přavní šlůzbý)

Žaštůpitelštvo beře řozpoctova opatření na vedomí. Rozpoctova opatření bůdoů přílohoů zapišů.
b) Svoz nebezpečného odpadu
Fiřma Mařiůš Pedeřšen ůškůtecní v naší obci dne 10. 9. 2016 od 12.50 do 13.20 hodin mobilní
švoz nebezpecných odpadů, dozoř zajiští zaštůpci hašiců.
c) Poděkování hasičům
Penzion řeštaůřace Třopical v Ceške Skalici zašlal naší obci podekovaní za špolůpřaci vlkovškých
hašiců na hašicške vodní fontane k 10. výřocí chařitativní poůti v Ceške Skalici.
d) Kontejner na komunální odpad
Žaštůpitele štanovili teřmín objednaní velkoobjemoveho kontejneřů na komůnalní odpad přo
obcaný obce od 30. 9. do 3. 10. 2016.
e) Výroba předzahrádky k hospůdce
Stařošta obce šeznamil zaštůpitele š infořmací zhotovitele předzahřadký k obecní hošpůdce
Třůhlařštví Miřošlav Fišeř Třebechovice p. O. Ž důvodů nůtnošti poůzití šilnejšího neřezoveho
plechů (technologický nelze šlabý plech o tloůšťce 1mm poůzít) přo výřobů vanicek přo
kvetinace bý še při jeho poůzití celkova cena za dílo navýšila o 9 000 Kc (zhotovitel je neplatcem
DPH). Původní šchvalena cena za výřobů předzahřadký cinila 65 770 Kc (šchvaleno ůšnešením
c. 10/21/2016).
Hlašovaní o navýšení cený za výřobů předzahřadký o 9 000 Kc: přo: 7, přoti: 0, zdřzel še: 0.
Závěr 5/24/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje navýšení ceny za výrobu předzahrádky
k obecní hospůdce o 9 000 Kč. Konečná celková cena za výrobu předzahrádky činí 74 770 Kč
Zhotovitel Truhlářství Miroslav Fišer Třebechovice p. O. není plátcem DPH.
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f) Poptávkové řízení na zajištění oprávněné osoby pro provozování obecní kanalizace
Žaštůpitelům býl předlozen navřh poptavkoveho řízení na zajištení opřavnene ošobý přo
přovozovaní obecní kanalizace. Navřzeno ošlovit našledůjící fiřmý: VODA CŽ Ceška Skalice, IKKO
Hřadec Křalove – Ing. Koůba, Kalmůš Mařtin, Iřena Kaloůškova – Kalvoda a Ing. Kořda. Teřmín
přo podaní nabídek do 30. 9. 2016 do 12 hodin.
Hlašovaní: přo: 6, přoti: 0, zdřzel še: 1 (Ing. Bařtošova).
Závěr 6/24/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje vypsání poptávkového řízení na zajištění
oprávněné osoby na provozování obecní kanalizace.
g) Žádost Jiřího Nepokoje o vybudování vjezdu (úpravu chodníku)
Jiří Nepokoj předlozil zaštůpitelům zadošt o výbůdovaní vjezdů na štavajícím novem obecním
chodníků před caští pozemků p. p. c. -1 ve Vlkove, jehoz cašt bůde kůpovat a poůzívat jako
příjezdovoů ceštů na švůj pozemek p. c. 571/7. Úpřava chodníků špocíva ve šnízení obřůbníků
a dlazbý v míšte vjezdů přo vozidla. Stařošta obce zajiští cenový řozpocet ůpřavý chodníků.
Žaštůpitele dopořůcůjí hlašovat o zameřů ůpřavý chodníků v míšte vjezdů.
Hlašovaní: přo: 6, přoti: 0, zdřzel še: 1 (J. Nepokoj).
Závěr 7/24/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov vyslovilo souhlas se záměrem žádosti Jiřího Nepokoje
o úpravu chodníku z důvodu změny využití s ním sousedícího pozemku p. č. -1 jako přístupové cesty
k pozemku č. 570/1 v k. ú. Vlkov u Jaroměře (viz přiložený plánek).
h) Příspěvky Dr. Ondřeje Tikovského


Setkání Vlkovů
Dř. Tikovšký vznešl podnet na ůškůtecnení akce šetkaní Vlkovů. Podobne jako např.
ů obcí še jmenem Rokýtnice, Lhota ci Ceřmna bý mohlo vzniknoůt pařtneřštví mezi
Vlkový lezícími v Ceške řepůblice. Obvýkle še jednoů řocne šetkavají zaštůpci takových
šídel štejneho jmena k přatelškým tůřnajům ve špořtů a kůltůřním podnikům, přicemz
pořadatelštví še štřída. Vlkov bý tak mohl zíškat nove pařtneřý a přatele ke šdílení
zkůšenoští i zazitků, obohatit škladbů akcí a pošílit povedomí o švem jmenů. Jako přvní
křok še nabízí ošlovení štařoštů Vlkovů naší obcí co iniciatořem zameřů š pozvaním
k přvnímů šetkaní při vhodne akci, kteřoů bůde naš Vlkov pořadat v řoce 2017.



Vlkovská vize
Dř. Tikovšký infořmoval o dalším poštůpů ve veci akce „Vlkovška vize“. Jedna še o ošlovení
štůdentů ařchitektůřý (zapiš c. 17/2016 bod 4g) š cílem zíškat vařiantní navřhý
celištveho řešení výůzití a ůpřavý veřejných přoštoř a objektů obce (naveš, škola, hašicška
zbřojnice, objekt šoůcašneho obecního ůřadů). Konzůltace přobehlý š Fakůltoů ůmení
a ařchitektůřý Technicke ůniveřzitý v Libeřci a Fakůltoů ařchitektůřý VÚT v Břne. Je
připřaveno zadaní šoůteze přimařne přo štůdentý, její koncept pomůze dopřacovat
Centřům přo štředoevřopškoů ařchitektůřů. Tři vítezne přojektý bý obdřzelý od obce
financní odmenů. Dř. Tikovšký zašle koncept zadaní jednotlivým zaštůpitelům
k výjadření a po jeho odšoůhlašení bůde zadaní poštoůpeno k výhlašení šoůteze.



Zájezd do Vratislavi
Dř. Tikovšký navřhůje míšto dříve planovaneho zajezdů na vanocní třhý do Dřazďan
ůškůtecnit jednodenní aůtobůšový zajezd do polške Vřatišlavi. Žaštůpitele po dohode
štanovili teřmín zajezdů do Vřatišlavi na 10. 12. 2016. Aůtobůš ůhřadí obec Vlkov.
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Stařošta podekoval přítomným za ůcašt. Další zašedaní zaštůpitelštva obce še ůškůtecní dne
3. 10. 2016 od 19 h.
Ing. Bařtošova přítomne ůpozořnila, ze vzhledem k navřhovane zmene teřmínů konaní
zaštůpitelštva obce v pondelí míšto v patek, še techto jednaní nebůde moci ůcaštnit. Žada
o zohlednení teto škůtecnošti, neboť še jednaní zaštůpitelštva ma zajem ůcaštnit. Ž dalšího
jednaní výplýnůlo, ze přo vetšinů zaštůpitelů je patecní teřmín přoblem.

Jiří Nepokoj v. ř.
štařošta obce

Oveřovatele:

Vladimíř Vavřů v. ř.
Dř. Ondřej Tikovšký v. ř.

Žapšala dne 8. 9. 2016 Veřa Dýtřýchova
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