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Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 28/2016 

konaného dne 22. 12. 2016  
 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 19. 02 – 20.52 h 

Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Helena Rezková, Jan Rezek, 

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 

Omluven:  Vladimír Vávrů 

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. Smlouvy o poskytnutí individuálních dotací spolkům na r. 2017   

2. Darovací smlouva – Obec Rasošky 

3. Vyjádření k projektové dokumentaci na domovní čistírnu odpadních vod u č. p. 73 

4. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. č. 180/41 

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – novostavba RD Vlkov par. č. 180/30   

6. Rozpočtové provizorium na rok 2017 

7. Pacht Hospůdky Pod lipami od 1. 1. 2017 

8. Žádost o finanční příspěvek ZŠ a MŠ Rasošky 

9. Návrh odvodnění chodníku ke hřbitovu 

10. Ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2017 

11. Různé 

Schváleno 6 hlasy. 

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

určeni Václav Bartoš a Jan Rezek. Schváleno 6 hlasy. 

Ad 1) Smlouvy o poskytnutí individuálních dotací spolkům na r. 2017  

Zastupitelům byly předloženy smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce v roce 

2017 pro MS Paseky Rasošky, SDH Vlkov a T. J. Sokol Vlkov. Poskytnutí dotací bylo schváleno na 

základě jednotlivých žádostí na zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 11. 11. 2016 usneseními 

číslo 1-3/27/2016. Termín ukončení projektu a vyúčtování dotace je 15. 12. 2017. 

a) Smlouva o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému sdružení Paseky Rasošky z. s. 

v r. 2017 ve výši 6 000 Kč 

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

Závěr 1/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Obce Vlkov v r. 2017 Mysliveckému sdružení Paseky Rasošky z. s. ve výši 6 000 Kč 

a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 



2 
 

b) Smlouva o poskytnutí individuální dotace Sboru dobrovolných hasičů Vlkov v r. 2017 

ve výši 30 000 Kč 

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

Závěr 2/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce Vlkov v r. 2017 Sboru dobrovolných hasičů Vlkov ve výši 30 000 Kč a pověřuje 

starostu jejím podpisem. 

c) Smlouva o poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě Sokol Vlkov v r. 2017 ve 

výši 80 000 Kč 

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

Závěr 3/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Obce Vlkov v r. 2017 Tělocvičné jednotě Sokol Vlkov ve výši 80 000 Kč a pověřuje 

starostu jejím podpisem. 

Ad 2) Darovací smlouva – Obec Rasošky   

Zastupitelům byla předložena darovací smlouva mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky. Předmětem 

smlouvy je poskytnutí finančního daru v roce 2017 ve výši 15 000 Kč na provozní náklady 

a vybavení Základní a mateřské školy Rasošky. Výše finančního daru byla schválena 

Zastupitelstvem obce Vlkov dne 11. 11. 2016 usnesením č. 9/27/2016. Obdarovaný se zavazuje 

do 31. 12. 2017 podat sdělení, jakým způsobem byly finanční prostředky vynaloženy. 

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

Závěr 4/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Vlkov a Obcí 

Rasošky o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč na provozní náklady a vybavení Základní 

a mateřské školy Rasošky a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 3) 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 stavebníků Marie Havelkové a Jana Riegra za účelem územního a stavebního řízení. 

Obec souhlasí s vydáním územního a stavebního povolení za následujících podmínek: 

1. Vypouštěné odpadní vody musí vyhovovat Kanalizačnímu řádu pro obec Vlkov. 

2. Při opravě a úpravách kanalizační přípojky provede stavebník taková opatření, aby nemohlo 

dojít ke vniknutí nežádoucích látek do kanalizace (písek, cihly, vody neodpovídající 

kanalizačnímu řádu apod.). 

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

Závěr 5/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje souhlas se stavbou domovní čistírny 

odpadních vod u č. p. 73 stavebníků Marie Havelkové a Jana Riegra za účelem územního 

a stavebního řízení za následujících podmínek: 

1. Vypouštěné odpadní vody musí vyhovovat Kanalizačnímu řádu pro obec Vlkov. 

2. Při opravě a úpravách kanalizační přípojky provede stavebník taková opatření, aby nemohlo 

dojít ke vniknutí nežádoucích látek do kanalizace (písek, cihly, vody neodpovídající kanalizačnímu 

řádu apod.). 

Ad 4) Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. č. 180/41   

Ad 5) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – novostavba RD Vlkov par. č. 180/30   
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K bodům 4 a 5 bude vyvolána schůzka s projektantem k vypořádání připomínek a vyřešení 

situace. 

Ad 6) Rozpočtové provizorium na rok 2017   

Rozpočet Obce Vlkov na rok 2017 nebude schválen do 31. 12. 2016, proto se financování obce 

bude řídit podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

rozpočtovým provizoriem. 

V období rozpočtového provizoria: 

1. obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, 

přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků 

2. hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv  

3. případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce 

Po schválení rozpočtu na rok 2017 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy  

a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

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

Závěr 6/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové provizorium Obce Vlkov na rok 

2017. 

Ad 7) Pacht Hospůdky Pod lipami od 1. 1. 2017 

Dne 1. 12. 2016 byl zveřejněn záměr pachtu nebytových prostor č. p. 120 na p. č. 19/2 – 

Hospůdka Pod lipami. Ukončení příjmu žádostí bylo 22. 12. 2016 ve 12 hodin. S nabídkou se 

přihlásil 1 zájemce – Erika Molnárová, Lidická 6, Jaroměř-Josefov. Zájemkyně splňuje vypsané 

požadavky. Nabízí minimální otevírací dobu hospůdky 4 dny v týdnu a nájemné 3 500 Kč 

měsíčně. 

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

Závěr 7/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Eriku Molnárovou, Lidická 6, 551 01 Jaroměř 

– Josefov, jako pachtýře Hospůdky Pod lipami od 1. 1. 2017. 

Na základě výsledku výběrového řízení zastupitelé přistoupili ke schválení smlouvy o pachtu 

pohostinství – Hospůdky Pod Lipami - mezi Obcí Vlkov jako propachtovatelkou a Erikou 

Molnárovou, Lidická 6, 551 02 Jaroměř – Josefov jako pachtýřem. Smlouva se uzavírá na dobu od 

1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Měsíční pachtovné je ve výši 3 500 Kč. Do smlouvy budou 

zapracovány připomínky zastupitelů. 

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

Závěr 8/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o pachtu pohostinství mezi Obcí 

Vlkov jako propachtovatelkou a Erikou Molnárovou, Lidická 6, 551 02 Jaroměř – Josefov jako 

pachtýřem a pověřuje starostu jejím podpisem. Smlouva se uzavírá na dobu od 1. 1. 2017 do 

31. 12. 2017. Měsíční pachtovné je ve výši 3 500 Kč. 

Ad 8) Žádost o finanční příspěvek ZŠ a MŠ Rasošky 

Obec obdržela žádost od ZŠ a MŠ Rasošky o mimořádný finanční příspěvek ve výši alespoň 

10 000 Kč na vybudování „Trpasličí zahrady“ na zahradě mateřské školy. Jedná se o vybudování 

venkovní přírodní učebny pro děti MŠ. Projekt bude financován z dotace poskytnuté 

Královéhradeckým krajem a z příspěvku Obce Rasošky. V důsledku nepředpokládaných výdajů 

chybí na financování 28 700 Kč. ZŠ a MŠ v Rasoškách navštěvuje v současnosti 30 vlkovských 

dětí. Po diskuzi zastupitelé navrhli hlasovat o finančním daru obce ve výši 20 000 Kč. 
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 (Jan Rezek). 

Závěr 9/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje poskytnutí finančního daru ZŠ a MŠ Rasošky 

v roce 2017 ve výši 20 000 Kč za účelem vybudování „Trpasličí zahrady“. 
 

V souvislosti se schválením poskytnutí finančního daru byla zastupitelům předložena darovací 

smlouva mezi Obcí Vlkov a ZŠ a MŠ Rasošky. 

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

Závěr 10/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Vlkov jako 

dárcem a ZŠ a MŠ Rasošky jako obdarovaným ve výši 20 000 Kč a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. Účel daru je vybudování „Trpasličí zahrady“. 

Ad 9) Návrh odvodnění chodníku ke hřbitovu 

S. Stejskal – Dopravní projekce Hradec Králové zaslal obci návrh odvodnění chodníku ke 

hřbitovu k odsouhlasení. Bude vyvoláno jednání s projektantem na domluvení konečného řešení. 

Ad 10) Ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2017 

Obec obdržela od společnosti Marius Pedersen ceník za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2017. 

U ceny za svoz a odstranění skládkovaného komunálního odpadu dochází k navýšení ceny 

o 1,98 % (týká se svozu popelnic, jednorázových svozů pytlů na odpad a kontejneru na 

skládkovaný komunální odpad). 

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

Závěr 11/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje ceny za svoz komunálního odpadu od 

1. 1. 2017 společnosti Marius Pedersen a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě. 

Ad 11) Různé 

a) Rozpočtová opatření  

Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 30-38/2016, 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. 30/2016 obsahuje navýšení rozpočtových výdajů o 868 Kč 

u § 6115 o volební výdaje (refundace mzdy člen OVK) a navýšení rozpočtových výdajů 

u § 3745 o 1 365 Kč (nákup růží).  

 Rozpočtové opatření č. 31/2016 obsahuje navýšení rozpočtových výdajů u § 6171 

položka 5166 o 8 472 Kč (právní služby). 

 Rozpočtové opatření č. 32/2016 zahrnuje: 

 navýšení rozpočtových příjmů o 6 231,56 Kč (daňové příjmy pol. 1121 a 1351)  

 přesun rozpočtových prostředků v rámci § 6171 (4 490 Kč – nákup DDHM) a § 3745 

(2 000 Kč – pohonné hmoty zeleň) 

 navýšení rozpočtových výdajů: o 5 000 Kč (§ 5221 - dotace Obecný zájem schválené 

usnesením 7/27/2016), o 9 801 Kč (§ 3745 - kácení lípy, výsadba jírovce, redukční 

řez lípa) a o 15 365 Kč (§ 2219 úprava vjezdu – schválené usnesením 6/25/2016) 

 Rozpočtové opatření č. 33/2016: 

 navýšení rozpočtových příjmů o 23 786,79 Kč (daňové příjmy pol. 1111 a 1121)  
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 přesun rozpočtových výdajů v rámci § 5512 (výdaje pro JSDH - požární ochrana) ve 

výši 28 176 Kč (nákup hasičských hadic, pásů a rukavic) 

 navýšení rozpočtových výdajů o 9 081,43 Kč u § 6171 pol. 5153 (spotřeba plynu) 

 Rozpočtové opatření č. 34/2016: 

 přesun rozpočtových výdajů mezi § 6171 a § 3319 položka 5169 ve výši 10 000 Kč 

(ohňostroj Mikuláš) 

 navýšení rozpočtových výdajů u § 6171 položka 5166 o 3 630 Kč (právní služby) 

 přesun rozpočtových výdajů mezi § 6171 pol. 5169 na § 3314 pol. 5194 ve výši 

8 400 Kč (Mikulášské balíčky 84 ks x 100 Kč) 

 Rozpočtové opatření č. 35/2016 obsahuje navýšení rozpočtových příjmů u daňových 

příjmů položka 1111 o 29 643,36 Kč. 

 Rozpočtové opatření č. 36/2016 obsahuje navýšení rozpočtových příjmů u daňových 

příjmů položka 1121 a 1511 o 10 472,81 Kč. 

 Rozpočtové opatření č. 37/2016 obsahuje přesun 1 430 Kč v rámci § 5512 (pohonné 

hmoty JSDH) a přesun 14 000 Kč z § 6171 na § 3319 (doprava zájezd Vratislav 

10. 12. 2016) 

 Rozpočtové opatření č. 38/2016 obsahuje přesun rozpočtových výdajů 13 558 Kč 

z § 6171 pol. 5139 na § 3419 pol. 5137 (nákup gymnastického koberce z příjmů za 

loterie za r. 2015) a přesun rozpočtových výdajů ve výši 1 077 Kč v rámci § 6171 (vodné) 

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

b) Pověření starosty podpisem rozpočtového opatření na konci roku 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem rozpočtového opatření na konci roku 2016 

přesahující kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření dle 

usnesení č. 22/14/2015 . 

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

Závěr 12/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov pověřuje starostu obce podpisem rozpočtového 

opatření na konci roku 2016 přesahující kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 

rozpočtových opatření dle usnesení č. 22/14/2015. 

c) Kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření na r. 2017 

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 

rozpočtových opatření na rok 2017 do výše 30 000 Kč. 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 

v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 

rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (lze podat i ústně). 

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

Závěr 13/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje a stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce 

k provádění jednotlivých rozpočtových opatření na rok 2017 do výše 30 000 Kč. 

d) Informace o použití finančního daru  

Obec Vlkov obdržela od Obce Rasošky informaci o účelu použití finančního daru, poskytnutého 

Obci Rasošky z rozpočtu Obce Vlkov v roce 2016 ve výši 15 000 Kč. Finanční dar byl použit na 

úhradu provozních nákladů Základní a mateřské školy v Rasoškách. 
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e) Dohody o provedení práce (DPP) – odměny na rok 2017 

Od 1. 1. 2017 dochází k navýšení minimální mzdy, a tím i úpravě minimální hodinové mzdy. 

Starosta obce navrhl navýšit odměny za DPP od 1. 1. 2017: 

 U DPP na vedení obecní knihovny navržena měsíční odměna ve výši 1500 Kč 

(125 Kč/hod. při 12 hodinách měsíčně) 

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

Závěr 14/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2017 měsíční odměnu za vedení 

obecní knihovny v rámci dohody o provedení práce ve výši 1 500 Kč (125 Kč/hod.). 

 U DPP na údržbu zeleně v obci navržena hodinová sazba odměny ve výši 90 Kč/hod. 

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

Závěr 15/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2017 hodinovou sazbu odměny 

za údržbu veřejné zeleně v rámci dohod o provedení práce ve výši 90 Kč/hod. 

 U DPP na údržbu a opravy veřejného osvětlení navržena hodinová sazba odměny ve výši 

150 Kč/hod. 

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

Závěr 16/28/2016: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2017 hodinovou sazbu odměny 

za opravy veřejného osvětlení v rámci dohody o provedení práce ve výši 150 Kč/hod. 

f) Poděkování 

Knihovnice Milena Havlová informovala o vysoké účasti návštěvníků na besedě „Knihovny tří 

kontinentů a jejich poklady“, uskutečněné 12. 11. 2016 a poděkovala přednášejícímu 

Dr. Tikovskému za poutavé vyprávění a organizátorům za realizaci besedy. 

g) Závady z revize na dětském hřišti 

Revizí herních prvků na dětském hřišti byly zjištěny závady – uvolněné šrouby. Současně je 

třeba opravit dřevěné můstky. Kontaktování firem za účelem odstranění nedostatků zajistí 

starosta obce. 

h) Ročenka obce za rok 2016 

Ročenku obce na letošní rok zpracuje společně zastupitelstvo obce. 

i) Připomínky k zápisu č. 27/2016 

Zastupitelé projednali připomínky k zápisu č. 27/2016 a po diskuzi se shodli na konečné podobě 

zápisu. 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a popřál všem hodně štěstí a zdraví do nového roku, 

pěkné Vánoce a bohatého Ježíška.  

Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 13. 1. 2017 od 19 h. 

 

 

 

Jiří Nepokoj v. r. 

starosta obce 

 

Ověřovatelé: Václav Bartoš v. r. 

  Jan Rezek v. r.  

 

Zapsala dne 27. 12. 2016 Věra Dytrychová 


