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Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 27/2016 

konaného dne 11. 11. 2016  
 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 19.09 – 21.34 h 

Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Vladimír Vávrů, Helena Rezková, Jan Rezek, 

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 

Omluven:  Václav Bartoš 

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. Žádosti spolků o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na r. 2017  

2. Vyjádřen k projektové dokumentaci na domovní čistírnu odpadních vod u č. p. 73 

3. Dohoda o provedení práce - odborný zástupce provozovatele veřejné kanalizace 

4. Různé 

Schváleno 6 hlasy. 

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

určeni Vladimír Vávrů a Helena Rezková. Schváleno 6 hlasy. 

Ad 1) Žádosti spolků o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na r. 2017   

Obec obdržela žádosti spolků o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na r. 2017: 

 Žádost MS Paseky Rasošky o dotaci z rozpočtu obce na r. 2017 ve výši 6 000 Kč. Dotace 

bude použita na nákup bažantů, koroptví, kachen, krmení, nájemné a hrazení škod. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 1/27/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost MS Paseky Rasošky dotaci 

z rozpočtu obce na r. 2017 ve výši 6 000 Kč. 

 Žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2017 ve výši 30 000 Kč. Dotace bude 

použita na pokrytí provozních nákladů (nákup oděvů, obuvi, opravy hasičské techniky 

a nákup hasičského vybavení) a na podporu pořádání akcí pro veřejnost. Z přítomných 

zastupitelů účastnících se hlasování je jeden zastupitel členem SDH (Vladimír Vávrů). 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 2/27/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu 

obce na r. 2017 ve výši 30 000 Kč. 

 Žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2017 ve výši 80 000 Kč. Dotace 

bude použita na úhradu energií v sokolovně, obnovu cvičebního nářadí a technickou 

údržbu sokolovny, výdaje na akce (úhradu jízdného na sportovní akce, zajištění akcí 

zejména pro děti ve Vlkově). Z přítomných zastupitelů účastnících se hlasování jsou tři 

zastupitelé členy T. J. Sokol Vlkov (Helena Rezková, Jan Rezek a Vladimír Vávrů). 
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Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 3/27/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci 

z rozpočtu obce na r. 2017 ve výši 80 000 Kč. 

Ad 2) Vyjádření k projektové dokumentaci na domovní čistírnu odpadních vod u č. p. 73 

Obec obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na domovní čistírnu odpadních vod 

u č. p. 73 za účelem územního a stavebního řízení. Přeloženo na další zasedání. 

Ad 3) Dohoda o provedení práce - odborný zástupce provozovatele veřejné kanalizace 

Na základě výsledku poptávkového řízení byla zastupitelům předložena dohoda o provedení 

práce mezi Obcí Vlkov a Ing. Pavlem Kordou na práci spočívající v činnosti odborného zástupce 

provozovatele veřejné kanalizace Vlkov dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích. Roční rozsah práce na základě této dohody je 36 hodin x 500 Kč/hod, t. j. celkem 

18 000 Kč ročně. Dohoda se uzavírá od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Bartošová). 

Závěr 4/27/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dohodu o provedení práce mezi Obcí Vlkov 

a Ing. Pavlem Kordou na práci spočívající v činnosti odborného zástupce provozovatele veřejné 

kanalizace Vlkov dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Roční odměna činí 

18 000 Kč. 

Ad 4) Různé 

a) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2016 a 2017 pro Obecný 

zájem, z. ú. 

Společnost Obecný zájem, z. ú. Smiřice začala poskytovat v letošním roce na území naší obce 

pečovatelské služby. Sociální služby poskytuje seniorům, lidem fyzicky nemocným, kteří se ocitli 

v nepříznivé sociální nebo životní situaci a pro svůj zdravotní stav si nemohou sami bez pomoci 

druhé osoby obstarat základní životní potřeby. Jedná se o pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, doprovod, pomoc při zajištění chodu domácnosti a sociální poradenství.  

Tyto služby mohou občané naší obce využívat. Cena, kterou klient uhradí pečovatelské službě, 

činí 120 Kč/hod. (60 Kč/½ hod.). Tato cena je zákonem daná (max. 130 Kč/h), nepokrývá 

náklady potřebné na zajištění služby a z tohoto důvodu jsou pečovatelské služby dotovány 

ministerstvem, krajem i obcemi. 

Zastupitelům byly předloženy žádosti o dotace z rozpočtu Obce Vlkov od společnosti Obecný 

zájem, z. ú. Smiřice ve výši 5 000 Kč na rok 2016 a 10 000 Kč na rok 2017. 

Hlasování o žádosti na r.  2016: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 5/27/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost společnosti Obecný zájem, z. ú. 

Smiřice o dotaci z rozpočtu obce na r. 2016 ve výši 5 000 Kč. 

Hlasování o žádosti na r. 2017: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 6/27/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost společnosti Obecný zájem, z. ú. 

Smiřice o dotaci z rozpočtu obce na r. 2017 ve výši 10 000 Kč. 

Současně byly zastupitelům předloženy smlouvy ke schváleným žádostem o dotaci mezi Obcí 

Vlkov jako poskytovatelem dotace a společností Obecný zájem, z. ú. jako příjemcem dotace. 

Neinvestiční dotace je určena k pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s poskytováním 
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sociální služby dle § 40 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách v obci Vlkov a vybraných 

obcích. Výše dotace na rok 2016 činí 5 000 Kč a na rok 2017 činí 10 000 Kč.  

Hlasování o smlouvě na rok 2016: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 7/27/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

mezi Obcí Vlkov jako poskytovatelem dotace a společností Obecný zájem, z. ú. jako příjemcem 

dotace určené na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených v roce 2016 s poskytováním sociální 

služby dle § 40 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve výši 5 000 Kč a pověřuje starostu 

jejím podpisem. 

V diskusi ke smlouvě na rok 2017 bylo navrženo upravit termín splatnosti dotace do 31. 3. 2017. 

Hlasování o smlouvě na rok 2017 s úpravou termínu splatnosti: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 8/27/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

mezi Obcí Vlkov jako poskytovatelem dotace a společností Obecný zájem, z. ú. jako příjemcem 

dotace určené na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených v roce 2017 s poskytováním sociální 

služby dle § 40 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu 

jejím podpisem. 

b) Rozhodnutí o zastavení daňové exekuce 

Starosta obce informoval zastupitele o rozhodnutí Finančního úřadu Hradec Králové o zastavení 

daňové exekuce na majetek T. J. Sokol Vlkov. V souvislosti s uhrazením daňového nedoplatku ze 

strany Tělocvičné jednoty Sokol ve Vlkově Finančnímu úřadu v Náchodě, souvisejícího 

s vyúčtováním dotace na obnovu a rekonstrukci sokolovny. Helena Rezková citovala z rozsudku, 

který je přílohou tohoto zápisu.  

Ondřej Tikovský uvedl, že zastupitelstvo oceňuje vysokou míru občanské pospolitosti 

a uvědomělosti, kterou svým dobrovolným příspěvkem k zajištění potřebné částky prokázali 

členové T. J. Sokol Vlkov a další občané, a vyjadřuje všem dárcům poděkování. 

c) Žádost Obce Rasošky o finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Rasošky 

Zastupitelům byla předložena žádost Obce Rasošky o finanční příspěvek pro Základní 

a mateřskou školu v Rasoškách ve výši 15 000 Kč na provozní náklady ZŠ a MŠ na rok 2017. 

Zastupitelé se shodli na poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč Obci Rasošky (zřizovateli 

ZŠ a MŠ Rasošky) na provozní náklady a vybavení MŠ a ZŠ Rasošky s požadavkem - do konce 

roku 2017 žádají o sdělení, jakým způsobem byly poskytnuté finanční prostředky vynaloženy. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 9/27/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje poskytnutí finančního daru na rok 2017 ve 

výši 15 000 Kč Obci Rasošky na provozní náklady a vybavení Základní a mateřské školy Rasošky. 

Zároveň žádá do konce roku 2017 o sdělení, jakým způsobem byly poskytnuté finanční prostředky 

vynaloženy. 

d) Žádost Mateřské školy Rasošky o příspěvek 

Obec obdržela žádost od Mateřské školy  Rasošky o mimořádný finanční příspěvek – pomoc při 

spolufinancování projektu „Trpasličí zahrada“. Zastupitelstvo záležitost projedná po zaslání 

oficiální žádosti od ZŠ a MŠ Rasošky. 

e) Mikulášské balíčky 

Starosta obce informoval o mikulášské akci pro děti v sobotu 3. 12. 2016. Jako každý rok obec 

mikulášské balíčky uhradí a zajistí jejich přípravu prostřednictvím obchodu u Hynkových. 



4 
 

V loňském roce se jednalo o 87 ks balíčků (cena 1 balíčku byla 75 Kč). Bylo navrženo cenu 

jednoho balíčku zvýšit na 100 Kč. Jejich počet bude upřesněn podle návštěvnosti.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 10/27/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje cenu mikulášského balíčku ve výši 100 Kč. 

Stanovená výše ceny 100 Kč za mikulášský balíček bude neměnná do konce volebního období 

stávajícího zastupitelstva.   

f) Veřejné bruslení pro občany Vlkova a Rasošek 

V loňském roce se uskutečnila společné bruslení pro občany obou obcí Obec Rasošky, v lednu 

2017 uhradí veřejné bruslení pro občany Vlkova a Rasošek Obec Vlkov. 

g) Revize plánu obnovy vodovodu 

V souvislosti se záměrem zastupitelstva uskutečnit v letošním roce revizi plánu obnovy 

vodovodu je třeba zadat Ing. Kordovi návrh (z čeho bude plán obnovy plněn a v jaké výši). 

Helena Rezková navrhuje do fondu již nevkládat finanční prostředky. Ing. Bartošová uskuteční 

ve spolupráci s Ing. Kordou dotaz na ministerstvo ohledně výše vkládaných částek do fondu na 

obnovu vodovodu. 

h) Rozpočtová opatření  

Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 27-29/2016, 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. 27/2016 obsahuje navýšení plánovaných příjmů o 1000 Kč 

(§ 6171 pol. 2112 – příjmy z prodeje knihy „Po stopách obchodníků...“), ve výdajové části 

obsahuje přesuny v rámci § 6171 (OÚ) a 3319 (kultura) a přesun 6 171 Kč z § 6171 na 

§ 3319 položka 5169 – doprava výlet hasiči Potštejn – Letohrad hrazená obcí).  

 Rozpočtové opatření č. 28/2016 obsahuje navýšení rozpočtových výdajů u § 6115 

o volební výdaje (v důsledku uskutečněných voleb do krajských zastupitelstev, konaných 

7. a 8.  října 2016) ve výši 11 240 Kč. 

 Rozpočtové opatření č. 29/2016 zahrnuje přesun rozpočtových prostředků ve výši 

121 Kč v rámci § 6171. 

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

i) Informace – kácení lípy, výsadba kaštanu, redukční řezy lip 

Starosta obce informoval o uskutečnění rizikového kácení lípy před č. p. 48, výsadbě kaštanu 

v prostoru parkoviště za autobusovou zastávkou a o provedení redukčních řezů lip před 

úřadem, realizované začátkem listopadu 2016 za 9 801 Kč. 

j) Adventní Vratislav – zájezd pro občany 

Jednodenní předvánoční zájezd do polské Vratislavi se uskuteční 10. 12. 2016. Částí programu 

bude prohlídka města s výkladem historika Ondřeje Tikovského, odpoledne bude vyhrazeno 

návštěvě vánočních trhů s možností zavítat do vratislavských kulinářských podniků. Autobus 

uhradí Obec Vlkov. 

k) Hvězda na vánoční strom 

Starosta obce informoval o žádosti SDH Vlkov o nákup hvězdy na vánoční strom jako náhradu za 

stávající hvězdu, která je nefunkční. Zastupitelé souhlasí s nákupem nové hvězdy obcí. 



5 
 

l) Poděkování za finanční dar – Římskokatolická farnost Číbuz 

Pan Radek Havel poděkoval obci jménem Římskokatolické farnosti v Číbuzi za poskytnutý 

finanční dar na opravu střechy věže kostela svatého Václava v Číbuzi a sdělil, že další etapa 

opravy střechy věže kostela byla dokončena (v provedení v titanzinkovém plechu).  

m) Pozvání na besedu „Knihovny tří kontinentů“ 

Knihovnice Milena Havlová pozvala za obecní knihovnu přítomné na besedu „Knihovny tří 

kontinentů a jejich poklady“. Cestopisně-osvětové vyprávění Ondřeje Tikovského se uskuteční 

v sobotu 12. 11. 2016 v podkroví obecního úřadu. 

 

 

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

22. 12. 2016 od 19 h. 

 

 

 

 

 

Jiří Nepokoj v. r. 

starosta obce 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Vladimír Vávrů v. r. 

  Helena Rezková v. r. 

   

   

 

 

 

 

 

Zapsala dne 16. 11. 2016 Věra Dytrychová 


