Obec Vlkov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 29/2017
konaného dne 13. 1. 2017
Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově
Čas konání: 19.16 h - 21.08 h
Přítomni: Jiří Nepokoj, Václav Bartoš, Vladimír Vávrů, Helena Rezková, Jan Rezek, PhDr. Ondřej
Tikovský, Ph.D.
Omluven: Ing. Alena Bartošová
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyjádření k projektové dokumentaci – novostavba RD Vlkov par. č. 180/30
Směrnice o poskytování cestovních náhrad
Výroční zpráva o činnosti subjektu v poskytování informací
Smlouva o shrnování sněhu
Smlouva o vytvoření a užití autorského díla – vizuální identita obce Vlkov
Různé

Schváleno 6 hlasy.
Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni Vladimír Vávrů a PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. Schváleno 6 hlasy.
Starosta obce z důvodu účasti hosta pana Davida Stojana ze Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody JARO Jaroměř navrhl předřadit jako první bod programu jednání o obnově
staré ovocné aleje u Vlkova.
Ad 1) Obnova staré ovocné aleje u Vlkova
Pan David Stojan ze svazu ochránců přírody v Jaroměři představil zastupitelům návrh na
obnovení staré ovocné aleje vedoucí podél silnice od Vachkova mostku do Vlkova. Základním
cílem obnovy je nabídnout občanům Vlkova vytvoření neformální občanské iniciativy za účelem
obnovy aleje. Letos by obnova spočívala v ošetření staré jabloňové aleje, přičemž by byl
uskutečněn sběr roubů, a v příštím roce by byla alej doplněna 30 naroubovaných stromky.
Realizaci a odborný dohled by zajistil ZO ČSOP JARO Jaroměř. Náklady na letošní ošetření
stávajících 47 stromů aleje by činily 9 400 Kč. Celkové náklady na obnovu aleje by byly ve výši
cca 25 000 Kč.
Zastupitelé navrhli hlasovat o záměru obnovy aleje k Vachkovu mostku pod metodickým
vedením pana Davida Stojana ze ZO ČSO Jaroměř.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 1/29/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje záměr obnovy aleje k Vachkovu mostku pod
metodickým vedením pana Davida Stojana ze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
JARO Jaroměř.
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Ad 2) Vyjádření k projektové dokumentaci – novostavba RD Vlkov par. č. 180/30
Obec obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro novostavbu RD Vlkov, par.
č. 180/30 – stavebník Roman Francúz, za účelem vydání stavebního povolení a současně byla
požádána o schválení smlouvy o právu provést stavbu, týkající se zřízení a vedení kanalizačního
vedení a veřejného vodovodu na obecním pozemku p. č. 180/41. Na základě jednání obce se
stavebníkem a projektantem byly závady v projektu odstraněny.
Hlasování o smlouvě o právu provést stavbu: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 2/29/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí
Vlkov (vlastník pozemku) a Romanem Francúzem (stavebník) a pověřuje starostu jejím podpisem.
Smlouva se týká zřízení a vedení kanalizačního vedení (splašková kanalizace) a veřejného
vodovodu přes obecní pozemek p. č. 180/41 v k. ú. Vlkov u Jaroměře.
Hlasování o projektové dokumentaci: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 3/29/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje souhlas s projektovou dokumentací
novostavby rodinného domu Vlkov, parc. č. 180/30, stavebník Roman Francúz, za účelem vydání
stavebního povolení.
Ad 3) Směrnice o poskytování cestovních náhrad
Zastupitelům byla předložena směrnice č. 1 Obce Vlkov o poskytování cestovních náhrad na rok
2017.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/29/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje směrnici č. 1 Obce Vlkov o poskytování
cestovních náhrad na rok 2017.
Ad 4) Výroční zpráva o činnosti subjektu v poskytování informací
Zastupitelům byla předložena výroční zpráva o činnosti subjektu Obce Vlkov v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 5/29/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výroční zpráva o činnosti subjektu Obce
Vlkov v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ad 5) Smlouva o shrnování sněhu
Zastupitelům byla předložena smlouva o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov a Miroslavem
Kudrnáčem. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov v roce 2017 za cenu
450 Kč/hod. bez DPH.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 6/29/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov
a Miroslavem Kudrnáčem, Vlkov 109. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov v roce
2017 za cenu 450 Kč/hod. bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Ad 6) Smlouva o vytvoření a užití autorského díla – vizuální identita obce Vlkov
Zastupitelům byla předložena smlouva o vytvoření a užití autorského díla – vizuální identita
obce Vlkov - mezi Obcí Vlkov a MgA. Lucií Pacalovou a MgA. Jiřím Tomanem, Ph. D. Předmětem
smlouvy je neomezená licence na užití grafických návrhů (znaku, vlajky a logotypu obce, návrh
webových stránek, tiskovin a plakátů) ve výši 30 000 Kč.
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Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 7/29/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o vytvoření a užití autorského díla –
vizuální identita obce Vlkov - mezi Obcí Vlkov a MgA. Lucií Pacalovou a MgA. Jiřím Tomanem, Ph. D.
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ad 7) Různé
a) Rozpočtová opatření
Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních na konci roku 2016
podepsaných starostou v souladu s usnesením zastupitelstva č. 12/28/2016 z 22. 12. 2016:


Rozpočtové opatření č. 39/2016 obsahuje navýšení rozpočtových příjmů o daňové
příjmy ve výši 269 092,86 Kč.



Rozpočtové opatření č. 40/2016 obsahuje navýšení rozpočtových příjmů o 420 Kč
(správní poplatky).



Rozpočtové opatření č. 41/2016 obsahuje navýšení rozpočtových výdajů o 338,80 Kč
(bankovní poplatky).
Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu.
b) Darovací smlouva – Městská knihovna Jaroměř
Zastupitelům byla předložena darovací smlouva mezi dárcem Obcí Vlkov a obdarovaným
Městskou knihovnou Jaroměř o poskytnutí finančního daru, určenému na nákup knih do
výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb. Zastupitelé se shodli na částce
finančního daru ve výši 8 000 Kč jako v loňském roce.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 8/29/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi dárcem Obcí Vlkov
a obdarovaným Městskou knihovnou Jaroměř o poskytnutí finančního daru ve výši 8 000 Kč,
určenému na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb,
a pověřuje starostu jejím podpisem.
c) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
Na základě nové právní úpravy školského zákona od 1. 1. 2017 je povinností obce, která
nezřizuje mateřskou školu, zajistit předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole zřizované jinou
obcí na základě dohody mezi obcemi, kterou se stanoví školský obvod MŠ. Obec Vlkov oslovila
Obec Rasošky s návrhem dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské
školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Rasošky. Obec Rasošky zaslala naší
obci dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy pro školní rok
2017/2018, přičemž stanovila Obci Vlkov platbu za 1 žáka ve školce ve výši 4 500 Kč za školní
rok. Obec Vlkov si vyžádá od Obce Rasošky podklady a kalkulace, dle kterých byla platba za žáka
stanovena. Bod odložen na další zasedání.
d) Doplnění cenové nabídky – změna způsobu odvodnění chodníku ke hřbitovu
Na základě předchozího jednání obce s projektantem p. Stejskalem ohledně změny způsobu
odvodnění chodníku ke hřbitovu bylo obci zasláno doplnění cenových nabídek z 19. 8. 2014
a 4. 1. 2016, které spočívá v doplnění výškopisného a polohopisného zaměření navrženého
odvodnění.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
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Závěr 9/29/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje doplnění cenových nabídek na akci
„Rekonstrukce chodníku podél silnice III(29997 (ke hřbitovu) z 19. 8. 2014 a 4. 1. 2016 o 8 470 Kč
včetně DPH za výškopisné a polohopisné zaměření z důvodu změny způsobu odvodnění chodníku
a přilehlé silnice.
e) Informace starosty


Starosta obce informoval o nutnosti opravy čističky odpadních vod na obecním úřadu,
o opravě vzduchotechniky a čerpadla ke kotli na OÚ (vlivem silných mrazů v uplynulém
týdnu)



Starosta obce vyjádřil poděkování Mateřské školy v Rasoškách za poskytnutí finančního
daru na částečné financování „Trpasličí zahrady“ pro děti z Mateřské školy Rasošky.



Obec Rasošky žádá o projednání řešení společné kanalizace a výstavby ČOV. Bude
projednáno na pracovní schůzce zastupitelů obou obcí.



Majitelé aut na Švamberku nedodržují zákaz parkování na obecní komunikaci z důvodu
odhrnování sněhu.



Termín obecní zabíjačky je stanoven na sobotu 11. února 2017.

f) Diskuze
Jan Rezek vznesl dotaz na úhradu peněžních prostředků do fondu vodovodu za rok 2016.
Zastupitelé se v roce 2016 dohodli na uskutečnění revize plánu financování obnovy vodovodu,
kde by byla stanovena nová výše částky na obnovu. Vzhledem k tomu, že revize plánu
financování nebyla v roce 2016 uskutečněna a není uzavřena smlouva s VaK, byla vložena do
fondu částka dle platného schváleného plánu financování obnovy vodovodu v souladu se ročním
rozpočtem obce ve výši 169 761 Kč.
Starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín konání dalšího zasedání zastupitelstva
na 13. 2. 2017 od 19 h.

Jiří Nepokoj v. r.
starosta obce

Ověřovatelé: Vladimír Vávrů v. r.
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. v. r.

Zapsala dne 17. 1. 2017 Věra Dytrychová

4

