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Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 24/2016 

konaného dne 5. 9. 2016 
 

 

 

Místo konání: kancela ř  OÚ  ve Vlkove  

Čas konání: 19.05 – 21.00 h 

Přítomni: Jiř í  Nepokoj, Ing. Alena Bařtoš ova , Va clav Bařtoš , Vladimí ř Va vřů , Helena Rezkova , 

Jan Rezek, PhDř. Ondř ej Tikovšký , Ph.D. 

Omluven:  - 

Hosté: dle přezenc ní  lištiný 
 

Stařošta obce Jiř í  Nepokoj ůví tal př í tomne  a ozna mil, z e zaštůpitelštvo je ůšna š ení šchopne . 

Úpozořnil př í tomne , z e jedna ní  zaštůpitelštva bůde nahřa va no. 

Program: 

1. Pla novací  šmloůva a šmloůva o přa vů štavbý – Ing. Sve tlí k 

2. Ž a došt o výůz í va ní  pařcelý kat. c . 180/41 jako př í štůpove  komůnikace 

3. Přojedna ní  řegůlace noc ní ho klidů v obci od 1. 10. 2016 

4. Aktůalizace řozpoc tove ho vý hledů 

5. Přojedna ní  zpřacova ní  přů kazů  eneřgeticke  na řoc nošti bůdov 

6. Rů zne  

Schva leno 7 hlašý. 

Žapišovatelem býla navřz ena ů c etní  obce Ing. Ve řa Dýtřýchova , jako ove ř ovatele  za pišů býli 

ůřc eni Vladimí ř Va vřů  a Dř. Ondř ej Tikovšký . Schva leno 7 hlašý. 

Ad 1) Plánovací smlouva a smlouva o právu stavby – Ing. Světlík 

Žaštůpitelů m býla př edloz ena po řevizi přa vní kem pla novací  šmloůva a šmloůva o přa vů štavbý 

štavební ků  – z adatelů  o výda ní  ů zemní ho řozhodnůtí  a štavební ho povolení  Dagmař Kůbí c kove , 

Žden ký Sve tlí kove  a Ing. Roštišlava Sve tlí ka. Smloůva še tý ka  zajiš te ní  př ipojení  17 pařcel 

ůřc ený ch k vý štavbe  RD na vodovodní  a kanalizac ní  ř a d. K tomů je nůtne  přovedení  řekonštřůkce 

vodovodní ho ř a dů v de lce 80 m, přodloůz ení  vodovodní ho ř a dů v de lce  275 m a přodloůz ení  

kanalizac ní ho ř a dů v de lce 243,9 m. Financ ní  podí l obce dle šmloůvý zahřnůje ů hřadů na kladů  

za řekonštřůkci vodovodní ho ř a dů v de lce 80 m a ů hřadů na kladů  za výbůdova ní  hýdřantů  

a jejich př í šlůš enštví  dle přojektove  dokůmentace k ů zemní mů ř í zení  a bůdoůcí ho šoůpišů přací  

– odhadů na kladů  v teřmí nů do 1 řoků od výda ní  ů zemní ho šoůhlašů. Po diškůzi a dřobný ch 

ů přava ch šmloůvý zaštůpitele  př ištoůpili k hlašova ní . 

Hlašova ní : přo: 7, přoti: 0, zdřz el 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 

Žaštůpitelů m býla př edloz ena z a došt pana Romana Fřanců ze o povolení  výůz í vat obecní  pařcelů 

kat. c . 180/41 jako př í jezdovoů komůnikaci ke šve  pařcele kat. c . 180/30. Soůc ašne  z a da  

o šoůhlašne  štanoviško ve ve ci vedení  inz ený řšký ch ší tí  (elektř ina, voda a kanalizace) na pařcele 

kat. c . 180/41 k př edme tne  pařcele kat. c . 180/30. 

Hlašova ní  o povolení  výůz í va ní  pařcelý kat. c . 180/41 jako př í štůpove  komůnikace k pařcele kat. 

c . 180/30: přo: 7, přoti: 0, zdřz el 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. 

Da le zaštůpitele  př ištoůpili k hlašova ní  o šoůhlašů š vedení m inz ený řšký ch ší tí  na pařcele kat. 

c . 180/41 k pařcele kat. c . 180/30 š podmí nkoů ůvedení  pozemků do pů vodní ho štavů. 

Hlašova ní : přo: 7, přoti: 0, zdřz el 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 ů c innošti za kon c . 204/2015 Sb., kteřý  novelizůje § 47 za kona 

o př eštůpcí ch c . 200/1990 Sb., tý kají cí  še řegůlace noc ní ho klidů. Doboů noc ní ho klidů še řozůmí  

doba od 22. do 6. hodiný. Dle novelý obec mů z e obecne  za vaznoů výhla š koů štanovit vý jimec ne  

př í padý, zejme na šlavnošti nebo obdobne  akce, př i nichz  je doba noc ní ho klidů výmezena doboů 

křatš í  nebo z a dnoů. Stanovení  křatš í  nebo z a dne  dobý noc ní ho klidů tak bůde od 1. ř í jna 2016 

moz ne  poůze př í mo obecne  za vaznoů výhla š koů, nikoliv na za klade  řozhodnůtí  ůřc ene ho ořga nů 

obce. Ú c etní  obce še zů c aštní  š kolení  k ůvedene  přoblematice a řegůlace noc ní ho klidů obecne  

za vaznoů výhla š koů bůde přojedna na na dalš í m zašeda ní  zaštůpitelštva. 

Ad 4) Aktualizace rozpočtového výhledu 

Žaštůpitelů m býl př edloz en aktůalizovaný  řozpoc tový  vý hled na řok 2017 a 2018. 

Hlašova ní : přo: 7, přoti: 0, zdřz el 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 za kona c . 406/2000 Sb. je od 1. 1. 2016 vlaštní k bůdový povinen př i přona jmů ůcelene  c a šti 

bůdový ši opatř it přů kaz eneřgeticke  na řoc nošti bůdový (PENB). Obec Vlkov ma  tůto povinnošt 

ů bůdový obecní ho ů ř adů, kde přonají ma  přoštořý hošpů dce, a ů bůdový š kolý, kde přonají ma  

obecní  být. V. Bařtoš  zajiští  dalš í  infořmace o PENB a vý be ř fiřem přo řealizaci popta vký. 

 

Ad 6) Různé 

a) Rozpočtová opatření 

Ú c etní  obce infořmovala zaštůpitelštvo o řozpoc tový ch opatř ení ch c . 14-22/2016, šchva lený ch 

štařoštoů v šoůladů š § 102 odšt. 2 pí šm. a) za kona c . 128/2000 Sb., o obcí ch, ve zne ní  pozde jš í ch 

př edpišů , na za klade  ůšnešení  c . 22/14/2015 z 18. 12. 2015: 
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 Rozpoc tove  opatř ení  c . 14/2016, 16-18/2016 zahřnůjí  př ešůný řozpoc tovaný ch 

přoštř edků  v řa mci § 5512 (šchva lene  vý daje přo JSDH), v řa mci § 3745 (zelen ) a § 3319 

(kůltůřa) 

 Rozpoc tove  opatř ení  c . 15/2016: navý š ení  řozpoc tový ch vý dajů  ů § 3319 o 30 000 Kc  

tý kají cí  še poškýtnůtí  dotace Ing. Konec ne mů na výda ní  knihý (šchva leno ůšnešení m 

c . 5/22/2016), př ešůn řozpoc tovaný ch přoštř edků  v řa mci § 3745 (zelen ) 

 Rozpoc tove  opatř ení  c . 19/2016: navý š ení  př í jmů  o 2 000 Kc  ů § 3399 pol. 2111 (vřatne  

za lohý přodejců m – jařmařk) a o 100 Kc  ů § 6171 pol. 2310 (př í jem z přodeje 

poš kozený ch obřůbní ků  – šchva leno ůšnešení m c .  4/12/2015), navý š ení  př í jmů  o 277 Kc  

ů § 3632 pol. 2111 (př í jem z přona jmů hřobove ho mí šta), př ešůn 8 539 Kc  v řa mci § 6171 

(na kůp poc í tac ů  přo Czech point a knihovnů), př ešůn 3 400 Kc  z § 6171 na § 3319 pol. 

5169 (dopřava do Dvořa Křa love  n. L. – v řa mci akce „Vlkovške  přa zdniný“) 

 Rozpoc tove  opatř ení  c . 20/2016: navý š ení  řozpoc tový ch př í jmů  § 3633 pol. 2119 

o 2 000 Kc  (ů hřada za ve cne  bř emeno C EŽ na obecní ch pozemcí ch) 

 Rozpoc tove  opatř ení  c . 21/2016: navý š ení  řozpoc tový ch vý dajů  o 8 522 Kc  ů § 3314 pol. 

5154 (výů c tova ní  el. eneřgie – knihovna) a ů § 3745 pol. 5139 o 797 Kc  (ků řa k řů z í m) 

 Rozpoc tove  opatř ení  c . 22/2016: navý š ení  řozpoc tový ch vý dajů  o 2 226 Kc  ů § 6171 pol. 

5166 (vý daje za přa vní  šlůz bý) 

Žaštůpitelštvo beře řozpoc tova  opatř ení  na ve domí . Rozpoc tova  opatř ení  bůdoů př í lohoů za pišů. 

b) Svoz nebezpečného odpadu 

Fiřma Mařiůš Pedeřšen ůškůtec ní  v naš í  obci dne 10. 9. 2016 od 12.50 do 13.20 hodin mobilní  

švoz nebezpec ný ch odpadů , dozoř zajiští  za štůpci hašic ů . 

c) Poděkování hasičům 

Penzion řeštaůřace Třopical v C eške  Skalici zašlal naš í  obci pode kova ní  za špolůpřa ci vlkovšký ch 

hašic ů  na hašic ške  vodní  fonta ne  k 10. vý řoc í  chařitativní  poůti v C eške  Skalici. 

d) Kontejner na komunální odpad 

Žaštůpitele  štanovili teřmí n objedna ní  velkoobjemove ho kontejneřů na komůna lní  odpad přo 

obc aný obce od 30. 9. do 3. 10. 2016. 

e) Výroba předzahrádky k hospůdce 

Stařošta obce šezna mil zaštůpitele š infořmací  zhotovitele př edzahřa dký k obecní  hošpů dce 

Třůhla ř štví  Miřošlav Fiš eř Tř ebechovice p. O. Ž dů vodů nůtnošti poůz ití  šilne jš í ho neřezove ho 

plechů (technologický nelze šlabý  plech o tloůš ťce 1mm poůz í t) přo vý řobů vanic ek přo 

kve tina c e bý še př i jeho poůz ití  celkova  cena za dí lo navý š ila o 9 000 Kc  (zhotovitel je nepla tcem 

DPH). Pů vodní  šchva lena  cena za vý řobů př edzahřa dký c inila 65 770 Kc  (šchva leno ůšnešení m 

c . 10/21/2016). 

Hlašova ní  o navý š ení  cený za vý řobů př edzahřa dký o 9 000 Kc : přo: 7, přoti: 0, zdřz el 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 

Žaštůpitelů m býl př edloz en na vřh popta vkove ho ř í zení  na zajiš te ní  opřa vne ne  ošobý přo 

přovozova ní  obecní  kanalizace. Navřz eno ošlovit na šledůjí cí  fiřmý: VODA CŽ C eška  Skalice, IKKO 

Hřadec Křa love  – Ing. Koůba, Kalmůš Mařtin, Iřena Kaloůškova  – Kalvoda a Ing. Kořda. Teřmí n 

přo poda ní  nabí dek do 30. 9. 2016 do 12 hodin. 

Hlašova ní : přo: 6, přoti: 0, zdřz el še: 1 (Ing. Bařtoš ova ). 

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) 

Jiř í  Nepokoj př edloz il zaštůpitelů m z a došt o výbůdova ní  vjezdů na šta vají cí m nove m obecní m 

chodní ků př ed c a ští  pozemků p. p. c . -1 ve Vlkove , jehoz  c a št bůde kůpovat a poůz í vat jako 

př í jezdovoů ceštů na švů j pozemek p. c . 571/7. Ú přava chodní ků špoc í va  ve šní z ení  obřůbní ků 

a dlaz bý v mí šte  vjezdů přo vozidla. Stařošta obce zajiští  cenový  řozpoc et ů přavý chodní ků. 

Žaštůpitele  dopořůc ůjí  hlašovat o za me řů ů přavý chodní ků v mí šte  vjezdů. 

Hlašova ní : přo: 6, přoti: 0, zdřz el 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 podne t na ůškůtec ne ní  akce šetka ní  Vlkovů . Podobne  jako např .  

ů obcí  še jme nem Rokýtnice, Lhota c i C eřmna  bý mohlo vzniknoůt pařtneřštví  mezi 

Vlkový lez í cí mi v C eške  řepůblice. Obvýkle še jednoů řoc ne  šetka vají  za štůpci takový ch 

ší del štejne ho jme na k př a telšký m tůřnajů m ve špořtů a kůltůřní m podniků m, př ic emz  

poř adatelštví  še štř í da . Vlkov bý tak mohl zí škat nove  pařtneřý a př a tele ke šdí lení  

zkůš enoští  i za z itků , obohatit škladbů akcí  a poší lit pove domí  o šve m jme nů. Jako přvní  

křok še nabí zí  ošlovení  štařoštů  Vlkovů  naš í  obcí  co inicia tořem za me řů š pozva ní m 

k přvní mů šetka ní  př i vhodne  akci, kteřoů bůde na š  Vlkov poř a dat v řoce 2017. 

 Vlkovská vize 

Dř. Tikovšký  infořmoval o dalš í m poštůpů ve ve ci akce „Vlkovška  vize“. Jedna  še o ošlovení  

štůdentů  ařchitektůřý (za piš c . 17/2016 bod 4g) š cí lem zí škat vařiantní  na vřhý 

celištve ho ř eš ení  výůz ití  a ů přavý veř ejný ch přoštoř a objektů  obce (na veš, š kola, hašic ška  

zbřojnice, objekt šoůc ašne ho obecní ho ů ř adů). Konzůltace přobe hlý š Fakůltoů ůme ní  

a ařchitektůřý Technicke  ůniveřzitý v Libeřci a Fakůltoů ařchitektůřý VÚT v Břne .  Je 

př ipřaveno zada ní  šoůte z e přima řne  přo štůdentý, její  koncept pomů z e dopřacovat 

Centřům přo štř edoevřopškoů ařchitektůřů. Tř i ví te zne  přojektý bý obdřz elý od obce 

financ ní  odme nů. Dř. Tikovšký  zaš le koncept zada ní  jednotlivý m zaštůpitelů m 

k výja dř ení  a po jeho odšoůhlašení  bůde zada ní  poštoůpeno k výhla š ení  šoůte z e. 

 Zájezd do Vratislavi 

Dř. Tikovšký  navřhůje mí što dř í ve pla novane ho za jezdů na va noc ní  třhý do Dřa z ďan 

ůškůtec nit jednodenní  aůtobůšový  za jezd do polške  Vřatišlavi. Žaštůpitele  po dohode  

štanovili teřmí n za jezdů do Vřatišlavi na 10. 12. 2016. Aůtobůš ůhřadí  obec Vlkov. 
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Stařošta pode koval př í tomný m za ů c ašt. Dalš í  zašeda ní  zaštůpitelštva obce še ůškůtec ní  dne 

3. 10. 2016 od 19 h. 

Ing. Bařtoš ova  př í tomne  ůpozořnila, z e vzhledem k navřhovane  zme ne  teřmí nů  kona ní  

zaštůpitelštva obce v ponde lí  mí što v pa tek, še te chto jedna ní  nebůde moci ů c aštnit. Ž a da  

o zohledne ní  te to škůtec nošti, neboť še jedna ní  zaštůpitelštva ma  za jem ů c aštnit.  Ž dalš í ho 

jedna ní  výplýnůlo, z e přo ve tš inů zaštůpitelů  je pa tec ní  teřmí n přoble m. 

 

 

 

 

 

Jiř í  Nepokoj v. ř. 

štařošta obce 

 

 

 

 

Ove ř ovatele :  Vladimí ř Va vřů  v. ř. 

  Dř. Ondř ej Tikovšký  v. ř. 

   

   

 

 

 

 

Žapšala dne 8. 9. 2016 Ve řa Dýtřýchova  


