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Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 26/2016 

konaného dne 12. 10. 2016  
 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 18.15 - 19.55  h 

Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Vladimír Vávrů, Helena Rezková, 

Jan Rezek, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 

Omluven:  - 

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. Projednání financování dluhu T. J. Sokol Vlkov v souvislosti s vyúčtováním dotace na 

sokolovnu 

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

3. Různé 

Schváleno 7 hlasy. 

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

určeni Václav Bartoš a PhDr. Ondřej Tikovský, PhD. Schváleno 7 hlasy. 

Starosta obce navrhl začít projednávat program od bodu č. 2 a bod č. 1 projednat až po příjezdu 

hosta – advokáta Mgr. Ing. Dalibora Jandury.  

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

V poptávkovém řízení „Zajištění oprávněné osoby pro technickou pomoc při provozování obecní 

kanalizace v Obci Vlkov od 1. 1. 2017“ vypsaném 3. 10. 2016 byly poptány 4 firmy: VODA CZ 

Česká Skalice, Ing. Kouba Hradec Králové, Kalvoda služby s. r. o. Hradec Králové a Ing. Korda 

Náchod. Od všech poptaných firem došly v zalepených obálkách označených názvem 

poptávkového řízení následující nabídky: 

Firma                  Cenová nabídka (cena služby za 1 kalendářní rok vč. DPH) 

VODA CZ service s. r. o. Hradec Králové  29 880 Kč     

Ing. Bohuslav Kouba Třebechovice p. O.  21 600 Kč (neplátce DPH) 

KALVODA SLUŽBY s. r. o. Hradec Králové  29 040 Kč 

Ing. Pavel Korda Náchod    18 000 Kč (neplátce DPH) 

Na základě jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny, starosta navrhl hlasovat o nabídce 

Ing. Kordy. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Bartošová) 

Závěr 1/26/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Ing. Pavla Kordu jako oprávněnou osobu pro 

technickou pomoc při provozování obecní kanalizace v Obci Vlkov od 1. 1. 2017 za nabídkovou cenu 

18 000 Kč ročně. 
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Na základě výsledku poptávkového řízení zastupitelé navrhli hlasovat o vypovězení stávající 

dohody o provedení práce ke dni 31. 12. 2016, uzavřené 26. 11. 2013 mezi Obcí Vlkov 

a Ing. Kordou na pracovní úkol provozování kanalizace v obci Vlkov.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Bartošová) 

Závěr 2/26/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje vypovězení dohody o provedení práce ke dni 

31. 12. 2016, uzavřené 26. 11. 2013 mezi Obcí Vlkov a Ing. Pavlem Kordou na pracovní úkol 

provozování kanalizace v Obci Vlkov. 

Ad 3) Různé  

a) Žádost o souhlas s projektovou dokumentací Stavební úpravy a přístavba rodinného 

domu Vlkov čp. 66 

Zastupitelům byla předložena žádost o souhlas s projektovou dokumentací „Stavební úpravy 

a přístavba rodinného domu č. p. 66 ve Vlkově na p. p. č. 180/26 a st. p. č. 81“ za účelem 

územního a stavebního řízení, stavebníků Jana Bíma a Mgr. Zdeňky Bímové Vodné. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 3/26/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje souhlas s projektovou dokumentací 

„Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č. p. 66 ve Vlkově na p. p. č. 180/26 a st. p. č. 81“ 

stavebníků Jana Bíma a Mgr. Zdeňky Bímové Vodné za účelem územního a stavebního řízení. 

Ad 1) Projednání financování dluhu T. J. Sokol Vlkov v souvislosti s vyúčtováním dotace 

na sokolovnu 

Starosta obce přivítal hosta – advokáta Mgr. Ing. Dalibora Janduru, který poskytuje Obci Vlkov 

právní služby, a zahájil projednávání bodu č. 1. Předal slovo Heleně Rezkové, která za T. J. Sokol 

Vlkov sdělila, že T. J. Sokol Vlkov obdržel od Generálního finančního ředitelství Rozhodnutí 

o částečném prominutí daně, která mu byla vyměřena Finančním úřadem pro Královéhradecký 

kraj v roce 2012 za pochybení při vyúčtování dotace na dostavbu sokolovny, a seznámila 

přítomné s historií celé kauzy. Po prominutí zbývá Sokolu v současnosti uhradit částku ve výši 

1 129 137 Kč. Situaci nelze řešit nabídnutím podílu na sokolském majetku obci (s majetkem 

Sokola se dle podmínky poskytnuté dotace nesmí do r. 2023 manipulovat).  T. J. Sokol by chtěl 

obecní zastupitelstvo požádat o půjčku ve výši 1 100 000 Kč na úhradu tohoto dluhu s tím, že 

v roce 2023 by převedl odpovídající podíl svého majetku na obec. Helena Rezková upozornila, že 

obec jako spoluvlastník objektu nemá dle NOZ předkupní právo, což toto může znamenat, že 

sokolovnu může koupit cizí subjekt.  

Mgr. Jandura byl obeznámen s rozsudky soudů v této záležitosti. Dle jeho vyjádření obec může 

poskytnout buď návratnou finanční výpomoc nebo zápůjčku, problémem v tomto případě je to, 

na jaký účel bude poskytována, jaká je návratnost a jak by se realizoval budoucí převod podílu. 

Účel půjčky, jímž je úhrada sankce, nesplňuje kritéria hospodárného a účelného nakládání 

s majetkem obce, která jsou daná zákonem o obcích.  

Dle rozsudků soudů v této záležitosti byl Sokol opakovaně dodatečně vyzýván k předložení 

důkazů o účelném použití dotace na sportovní účely, ale této možnosti Sokol dle svého vyjádření 

na základě rady svého tehdejšího právního zástupce nevyužil.   

Mgr. Jandura osobně nedoporučuje zastupitelům (z nichž někteří jsou členové Sokola) o této věci 

hlasovat z důvodu střetu zájmů a případné budoucí trestněprávní odpovědnosti jednotlivých 

zastupitelů. Celou uvažovanou operaci považuje za rizikovou. Přiklání se k postoupení 



3 
 

zastaveného majetku Sokola do dražby (a jeho koupi obcí v dražbě) nebo možnost půjčky Sokolu 

od jiného než obecního subjektu.  

Následovala diskuze zastupitelů. Zastupitelé oceňují zásluhy a přínos T. J. Sokol Vlkov pro naši 

obec. Východiskem z této situace s přihlédnutím ke všem sděleným aspektům jsou dvě možnosti 

- obstarání si peněz Sokolem z mimoobecních zdrojů nebo následný odkup majetku Sokola 

v dražbě obcí. 

 

 

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

11. 11. 2016 od 19 h. 

 

 

 

 

 

Jiří Nepokoj v. r. 

starosta obce 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Václav Bartoš v. r. 

  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. v. r. 

   

   

 

 

 

 

 

Zapsala dne 13. 10. 2016 Věra Dytrychová 


