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Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 30/2017 

konaného dne 13. 2. 2017  
 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 19.10 h – 21.16 h 

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

Omluven:  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Václav Bartoš (příchod 20.35 h) 

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. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 

2. Účast v kampani Vlajka pro Tibet 

3. Různé 

Schváleno 5 hlasy. 

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

určeni Jan Rezek a Ing. Alena Bartošová. Schváleno 5 hlasy. 

Ad 1) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 

Zastupitelům byly předloženy podklady k dohodě mezi Obcí Rasošky a Obcí Vlkov o vytvoření 

společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 

a mateřská škola Rasošky, dle kterých byla stanovena Obcí Rasošky platba za vlkovského žáka 

navštěvujícího mateřskou školu ve školním roce 2017/2018 ve výši 4500 Kč, (viz bod č. 7a - 

zápis ze zasedání zastupitelstva z 13. 1. 2017). V současnosti navštěvuje MŠ v Rasoškách 

16 vlkovských děti. Zastupitelé k dohodě o vytvoření společného školského obvodu neměli 

námitek a přistoupili k hlasování.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 1/30/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského 

obvodu spádové mateřské školy mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky. Činnost spádové mateřské školy 

vykonává Základní škola a mateřská škola Rasošky, Rasošky 172, 552 21 Rasošky. Smlouva se 

uzavírá na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, poplatek na jednoho žáka MŠ činí 4 500 Kč. 

Ad 2) Účast v kampani Vlajka pro Tibet 

Spolek Lungta oslovil obec s žádostí o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. Zastupitelé se 

shodli stejně jako v minulých letech na účasti obce v této celosvětové akci. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 2/30/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje účast obce Vlkov v kampani „Vlajka pro 

Tibet“; obec dne 10. března 2017 vyvěsí tibetskou vlajku.    
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Ad 3) Různé 

a) Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

Zastupitelům byl předán návrh rozpočtu obce na rok 2017. Po společném projednání bude 

rozpočet řádně vyvěšen. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou ve výši 

4 843 492 Kč. Ing. Bartošová nesouhlasí s položkou rezerva fondu obnovy vodovodu uvedenu 

v návrhu rozpočtu ve výši 30 000 Kč, která není v souladu se schváleným plánem financování 

obnovy vodovodu, a domnívá se, že tím dochází k porušování rozpočtových pravidel. 

b) Cestopisná přednáška – jaro 2017 

PaedDr. Libor Turek nabídl naší obci tradiční jarní cestopisnou přednášku. Zastupitelé vybrali 

termín přednášky na sobotu 18. března 2017 od 17.30 hodin. Přednáška se uskuteční na téma 

Slovenské hory.  

c) Obnova aleje Vlkov 

Jabloňová alej od Vachkova mostku směrem k Vlkovu je dle informace pana Davida Stojana 

z ČSOP JARO prořezána a rouby jsou předány šlechtitelskému ústavu. Koruny jabloní byly 

z poloviny proschlé, při pravidelném ošetřování a péči by stávající stromy mohly žít i více než 

dalších padesát let. Obec Vlkov uhradí v souladu se svým záměrem částku za ořez stromů ve výši 

9 400 Kč. 

d) Oznámení o ořezu vrb 

Povodí Labe informovalo Obec Vlkov o schváleném ořezu přerostlých vrb u Smržovského potoka 

(pozemek kat. č. 2233 k. ú. Vlkov u Jaroměře). 

e) Sbírka pro Domov sv. Josefa v Žirči 

Starosta obce poděkoval účastníkům letošního sousedského posezení s ochutnávkou 

zabíjačkových specialit, konaného dne 11. 2. 2017. Účast návštěvníků byla vysoká a v rámci 

veřejné sbírky pro Domov sv. Josefa v Žirči bylo při této akci vybráno 8 557 Kč. Oblastní charita 

Červený Kostelec děkuje občanům Vlkova za příspěvky a současně všechny zve na 

Svatoanenskou pouť, která se uskuteční 22. 7. 2017 v Domově sv. Josefa v Žirči.    

f) Kácení 2 smrků p. č. 696  

Starosta informoval zastupitelstvo o žádosti pana Luďka Černého o pokácení smrků na obecním 

pozemku p. č. 696 (u č. p. 118, 28 a 27). Zastupitelstvo ke kácení nemá námitek.  

(Příchod p. Bartoše v 20.35 h.) 

g) Připomínka k zápisu č. 29/2017 

Helena Rezková vznesla připomínku k zápisu č. 29/2017 z 13. 1. 2017, spočívající v doplnění 

bodu 7 f) k zápisu č. 29 (dotaz k úhradě prostředků do fondu vodovodu). Zapisovatelka bod 

doplnila, Helena Rezková připojila k textu dodatek. 

Hlasování o původní podobě bodu 7 f) zápisu č. 29/2017: pro: 4, proti: 2 (H. Rezková, J.  Rezek), 

zdržel se: 0. 

Závěr 3/30/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje původní doplnění zápisu č. 29/2017 ze dne 

13. 1. 2017 v bodě 7 f). 

Zastupitelé se dohodli na zveřejňování zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstva po ověření 

ověřovateli a po podepsání vedením obce. Námitky ke schválenému a vyvěšenému zápisu bude 

možné uplatnit na následujícím zasedání zastupitelstva. 
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h) Akce v roce 2017 

 Pouťové posezení Pod lipami se uskuteční v sobotu 1. 7. 2017. 

 Vlkovský jarmark se koná v sobotu 16. 9. 2017 a bude zakončen taneční zábavou. 

 Vlkovské prázdniny se uskuteční v týdnu od 10. do 14. 7. 2017. 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín konání dalšího zasedání zastupitelstva 

na 17. 3. 2017 od 19 h. 

 

 

 

Jiří Nepokoj v. r. 

starosta obce 

 

 

Ověřovatelé: Jan Rezek v. r. 

  Ing. Alena Bartošová v. r. 

  

 

Zapsala dne 15. 2. 2017 Věra Dytrychová 


