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Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 25/2016 

konaného dne 3. 10. 2016  
 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 19.08 -  20.35 h 

Přítomni: Jiří Nepokoj, Vladimír Vávrů, Helena Rezková, Jan Rezek 

Omluven:  Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, 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. Žádost o vyjádření k územnímu řízení – základnová stanice Vodafone 

2. Poptávkové řízení na zajištění oprávněné osoby pro provozování obecní kanalizace 

3. Různé 

Schváleno 4 hlasy. 

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

určeni Jan Rezek a Vladimír Vávrů. Schváleno 4 hlasy. 

Ad 1) Žádost o vyjádření k územnímu řízení – základnová stanice Vodafone 

Zastupitelům byla předložena žádost od společnosti Kabel-projekt Brno, týkající se vyjádření 

k územnímu řízení ke stavbě základnové stanice Vodafone CR a. s. s názvem 

NAVLK_22914_Vlkov-Rasošky. Plánované umístění stavby je v jižní části Vlkova na pozemku 

p. č. 226/2, který vlastní ZOD Rasošky, prostor základnové stanice je 53 m2, výška stožáru 45 m. 

Po diskusi ohledně výšky stožáru a jeho vlivu na celkový vzhled obce a blízkosti umístění stanice 

u vesnice zastupitelé přistoupili k hlasování ohledně souhlasu s umístěním základnové stanice 

Vodafone ve Vlkově.  

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

Závěr 1/25/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov nesouhlasí s umístěním stavby základnové stanice 

Vodafone Czech Republic a. s. s názvem NAVLK_22914_Vlkov-Rasošky v jižní části Vlkova na 

pozemku p. č. 226/2 v k. ú. Vlkov u Jaroměře. 

Ad 2) Poptávkové řízení na zajištění oprávněné osoby pro provozování obecní kanalizace 

Zastupitelé navrhli z důvodu doplnění znění poptávky hlasovat o revokaci usnesení 

č. 6/24/2016 z 5. 9. 2016, kterým bylo schváleno vypsání poptávkového řízení na zajištění 

oprávněné osoby pro provozování obecní kanalizace.  

Hlasování o revokaci usnesení č. 6/24/2016 z 5. 9. 2016: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 2/25/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje revokaci usnesení č. 6/24/2016 schváleného 

zastupitelstvem obce dne 5. 9. 2016 o vypsání poptávkového řízení na zajištění oprávněné osoby 

pro provozování obecní kanalizace. 
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Zastupitelé navrhují vypsat nové poptávkové řízení na zajištění oprávněné osoby pro 

provozování obecní kanalizace s názvem „Zajištění oprávněné osoby pro technickou pomoc při 

provozovávání obecní kanalizace v Obci Vlkov od 1. 1. 2017“. Termín pro podání nabídek 

v obálkách označených NEOTVÍRAT a názvem poptávky je do 11. 10. 2016 do 12 hodin. Poptány 

budou firmy: VODA CZ Česká Skalice, IKKO Hradec Králové – Ing. Kouba, Kalvoda služby s. r. o. 

Hradec Králové a Ing. Korda Náchod. 

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

Závěr 3/25/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje vypsání poptávkového řízení na zajištění 

oprávněné osoby na provozování obecní kanalizace. 

Ad 3) Různé 

a) Cestopisná přednáška – podzim 2016 

PaedDr. Libor Turek nabídl naší obci tradiční podzimní cestopisnou přednášku. Zastupitelé 

souhlasí s navrženým termínem v sobotu 5. listopadu 2016 od 17 hodin. Přednáška se uskuteční 

na téma Liparské ostrovy.  

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

Závěr 4/25/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje realizaci cestopisné přednášky 

PaedDr. Liborem Turkem dne 5. 11. 2016 na téma Liparské ostrovy. 

b) 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 taneční zábavě v rámci 

Vlkovského jarmarku dne 17. 9. 2016 ve výši 774 Kč včetně DPH. 

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

Závěr 5/25/2016: 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 – taneční zábava v rámci Vlkovského jarmarku dne 17. 9. 2016 ve výši 774 Kč včetně DPH.  

c) Rozpočtová opatření  

Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 23-26/2016, 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. 23/2016 zahrnuje navýšení rozpočtových výdajů o 1 815 Kč 

(§ 6171 položka 5166 – výdaje za právní služby) a o 9 000 Kč (§ 6171 položka 6129 – 

navýšení ceny za výrobu předzahrádky – schváleno usnesením č. 5/24/2016) 

 Rozpočtové opatření č. 24-25/2016 obsahuje přesuny schválených rozpočtových výdajů 

v rámci § 3319 (kultura) a § 3745 (zeleň) 

 Rozpočtové opatření č. 26/2016 zahrnuje navýšení rozpočtových příjmů o 21 000 Kč 

v důsledku přijaté dotace na volby do krajských zastupitelstev 

Zastupitelé vzali rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu. 

d) Doplnění zápisu 

Zastupitelé projednali doplnění zápisu č. 24/2016 provedené Ing. Bartošovou ohledně pátečních 

termínů zastupitelstev a doplnění berou na vědomí. 
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e) Dotaz  

Zastupitelstvo obce projednalo dotaz PhDr. Jiřího Uhlíře týkající se recenze knihy 

Ing. Konečného „Po stopách obchodníků, řemeslníků, hospodských a rolníků v minulém století 

i v dávnějších dobách ve Vlkově, v Rasoškách a v Habřině“. Odpověď zpracuje Dr. Ondřej 

Tikovský. 

f) Informace o chodníku ke hřbitovu 

Starosta informoval zastupitele o informaci z Dopravní projekce Hradec Králové, zajišťující 

projektovou přípravu akce chodník ke hřbitovu ve Vlkově. Byl zpracován hydrogeologický 

průzkum zaměřený na zhodnocení možnosti likvidace srážkových vod svedených z chodníku 

a probíhá zpracování odvodnění se vsakováním. 

g) Vyúčtování jarmarku 

Náklady na Vlkovský jarmark, uskutečněný 17. 9. 2016, činily 41 713 Kč. Oproti loňskému roku 

došlo k úspoře nákladů o 3 312 Kč. I přes mírnou nepřízeň počasí se akce vydařila a na jarmark 

zavítalo mnoho návštěvníků. 

Byla vznesena připomínka k malé účasti zastupitelů na organizaci obecních akcí. 

h) Publikace  

Obec nakoupila 50 ks publikací „Po stopách obchodníků, řemeslníků, hospodských a rolníků 

v minulém století i v dávnějších dobách ve Vlkově, v Rasoškách a v Habřině“. Publikace se budou 

prodávat zájemcům za cenu 200 Kč, případně budou využívány pro propagaci obce. 

i) Vítání občánků 

Vítání vlkovských občánků se uskuteční 23. 10. 2016 v Rasoškách. 

(20.14 h příchod Dr. Tikovského.) 

j) Úprava chodníku – vjezd J. Nepokoje 

Jiří Nepokoj předložil zastupitelstvu cenový rozpočet úpravy obecního chodníku v místě 

budoucího vjezdu na část pozemku p. č. -1 (usnesením č. 7/24/2016 zastupitelstvo souhlasilo se 

záměrem žádosti J. Nepokoje o úpravu chodníku). Úprava spočívá ve vybourání dlažby o rozloze 

12 m2, snížení vjezdu, osazení dlažby a obrubníků. Vzhled vjezdu bude identický jako ostatní 

vjezdy v Černožické ulici. Cenová nabídka od firmy Borta a. s. činí 15 365 Kč včetně DPH. 

Zastupitelé přistoupili k hlasování o cenové nabídce na úpravu obecního chodníku. Realizaci 

uhradí Obec Vlkov. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 (J. Nepokoj). 

Závěr 6/25/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje cenovou nabídku firmy Borta a. s. ve výši 

15 365 Kč včetně DPH na úpravu vjezdu chodníku u p. č. -1 v k. ú. Vlkov u Jaroměře. 

k) Informace o obecně závazné vyhlášce týkající se nočního klidu 

Na základě sdělení Ministerstva vnitra obce nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky 

regulující dobu nočního klidu. Mají možnost v případě výjimečných celoobecních akcí v době 

jejich konání dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky zkrátit nebo nevymezit. 

Společenské a rodinné akce nevyžadují ohlášení ani povolení obce a mohou se na území obce 

konat nebo pokračovat i po 22. hodině za podmínky respektování ochrany nočního klidu 

stanovené zákonem o přestupcích. 
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Starosta obce poděkoval přítomným za účast a stanovil termín mimořádného zasedání 

zastupitelstva na 12. 10. 2016 od 18 hodin a termín dalšího zasedání zastupitelstva na 

4. 11. 2016 od 19 hodin. 

 

 

 

 

 

Jiří Nepokoj v. r. 

starosta obce 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Jan Rezek v. r. 

  Vladimír Vávrů v. r. 

   

   

 

 

 

 

 

Zapsala dne 5. 10.2016 Věra Dytrychová 


