Obec Vlkov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 31/2017
konaného dne 17. 3. 2017
Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově
Čas konání: 19.09 h – 21.00 h
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Vladimír Vávrů, PhDr. Ondřej
Tikovský, Ph.D., Helena Rezková, Jan Rezek
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpočet obce na rok 2017
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2018 a 2019
Obecně závazná vyhláška – společný školský obvod mateřské školy
Licenční smlouva s Ochranným svazem autorským
Smlouva Intergram
Různé

Schváleno 7 hlasy.
Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni Jan Rezek a Václav Bartoš. Schváleno 7 hlasy.
Ad 1) Rozpočet obce na rok 2017
Starosta obce Jiří Nepokoj předložil návrh rozpočtu Obce Vlkov na rok 2017, v členění na
paragrafy, zveřejněný v zákonem předepsané lhůtě 15 dnů a projednaný finančním výborem
obce. Rozpočtové příjmy jsou ve výši 4 843 492 Kč a výdaje ve výši 4 843 492 Kč, rozpočet je
vyrovnaný. Dr. Tikovský vznesl dotaz, zda je v rozpočtu zahrnuta položka na propagační
materiály v souvislosti s probíhajícím zpracováním vizuálu obce. V rozpočtu tato položka není
obsažena, ale bude řešena v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Ing. Bartošová vznesla na
základě výkladu zákona k plánu financování obnovy vodovodu námitku k rozpočtované částce
na fond obnovy vodovodu a navrhuje řešit výši částky na fond obnovy vodovodu rozpočtovým
opatřením.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Bartošová).
Závěr 1/31/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočet obce na rok 2017, příjmy
4 843 492 Kč a výdaje ve výši 4 843 492 Kč, v členění na paragrafy.
Ad 2) Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2018 a 2019
Starosta obce Jiří Nepokoj předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vlkov na rok
2018 a 2019 zveřejněný v zákonem předepsané lhůtě 15 dnů a projednaný finančním výborem
obce.
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Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 2/31/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Vlkov na
rok 2018 a 2019.
Ad 3) Obecně závazná vyhláška – společný školský obvod mateřské školy
Na základě schválené dohody mezi obcemi Vlkov a Rasošky o vytvoření společného školského
obvodu – spádovost MŠ – byla zastupitelům předložena obecně závazná vyhláška obce Vlkov
č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy. Území obce
Vlkov je částí školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
a mateřská škola Rasošky, zřízená Obcí Rasošky.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 3/31/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se
stanoví část společného školského obvodu mateřské školy. Území obce Vlkov je částí školského
obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Rasošky, zřízená
Obcí Rasošky.
Ad 4) Licenční smlouva s Ochranným svazem autorským
Zastupitelstvu byla předložena licenční smlouva od Ochranného svazu autorského pro práva
k dílům hudebním, z. s. Praha o veřejném provozování reprodukovaných hudebních děl
v obecním rozhlase na rok 2017. Autorská odměna činí 2 428 Kč včetně DPH. Meziroční
navýšení poplatku činí 481 Kč.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/31/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje licenční smlouvu uzavřenou mezi Obcí Vlkov
a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. Praha o veřejném provozování
reprodukovaných hudebních děl v obecním rozhlase na rok 2017 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Ad 5) Smlouva Intergram
Zastupitelům byla předložena hromadná smlouva od společnosti Intergram, nezávislá
společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z. s., Praha.
Předmětem smlouvy je poplatek za užití hudebních děl ve veřejném rozhlase a za veřejné užití
televizního vysílání v Hospůdce Pod lipami v roce 2017 v celkové výši 4 740 Kč včetně DPH.
Meziroční navýšení poplatku činí 32 Kč.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 5/31/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi Obcí Vlkov a společností
Intergram, z. s., Praha za užití hudebních děl ve veřejném rozhlase a za veřejné užití televizního
vysílání v Hospůdce Pod lipami v roce 2017 v celkové výši 4 740 Kč včetně DPH.
Ad 6) Různé
a) Vyúčtování obecní zabíjačky
Náklady na akci sousedské posezení s ochutnávkou zabíjačkových specialit, konané dne
11. 2. 2017 činily 10 493 Kč. Výtěžek sbírky pro Dům sv. Josefa v Žirči v rámci této akce činil
8 557 Kč.
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b) Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve Vlkově dne 8. 4. 2017. Čas konání bude firmou
Marius Pedersen ještě upřesněn.
c) Úklid obce
Jarní úklid obce Vlkov a okolí se uskuteční 8. 4. 2017. Sraz brigádníků u obecního úřadu
v 9 hodin.
Bude objednáno přistavení velkého kontejneru.
d) Stanoviska k žádosti o výklad zákona v souvislosti s revizí plánu financování obnovy
vodovodu
V souvislosti s plánovanou letošní revizí plánu financování obnovy vodovodu a z důvodu
upřesnění výše vkládaných finančních prostředků do fondu na obnovu vodovodu (bod č. 4 g)
zápisu č. 27/2016 z 11. 11. 2016) byl osloven s žádostí o výklad zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích, odbor životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje a odbor vodovodu a kanalizací Ministerstva zemědělství ČR. Oba výklady se shodují, že
vlastník vodovodu i kanalizace (v našem případě obec) je povinen zpracovat a realizovat plán
financování obnovy vodovodů i kanalizací, a to na dobu nejméně 10 let. Za nevypracování hrozí
sankce od kontrolních orgánů – Ministerstva zemědělství a vodoprávních úřadů. Rezervu
finančních prostředků (fond) lze tvořit i z nájemného od provozovatele vodovodu a tato rezerva
je použitelná pouze na obnovu vodovodů. Plán financování obnovy musí být v souladu
s vyhláškou č. 428/2001 Sb., přičemž plán financování ve výši 1 Kč je zcela nedostačující
a v rozporu s vyhláškou.
K revizi plánu financování obnovy vodovodu je potřeba zadání zastupitelstva. Zastupitelstvo jej
projedná na pracovní schůzce za účasti Ing. Pavla Kordy.
V současnosti jsou finanční prostředky Obce Vlkov na obnovu vodovodu uloženy ve fondu
u společnosti Generali Investments. Budoucí uložení těchto finančních prostředků zastupitelstvo
projedná na pracovní schůzce s panem Lukášem Rejmánkem.
e) Rekonstrukce parkoviště před OÚ
Starosta obce s Ing. Janem Konečným seznámil zastupitele s návrhem projektu rekonstrukce
parkoviště před obecním úřadem. Záměr byl schválen usnesením zastupitelstva č. 6/11/2015
z 28. 8. 2015. Zastupitelé diskutovali o vzhledu plochy při použití dlažby a asfaltu. Varianty
vzhledu budou konzultovány s projektantem Ing. Vlasákem.
f) Nabídka letního kina
Obec obdržela nabídku uskutečnění letního kina od společnosti TSProduction.cz Kolín. Obec
zjistí podrobnější podmínky pro realizaci akce oslovením dvou provozovatelů putovního kina.
g) Dopis – zeleň
Zastupitelé projednali dopis od paní ……………… k zeleni v obci Vlkov.
h) Diskuze


Archeologická exkurze s výkladem Ondřeje Tikovského se uskuteční v sobotu
15. 4. 2017.



Po uplynulé zimě je vozovka k Černožicím ve špatném stavu. Komunikace patří Správě
a údržbě silnic KHK, obec zažádá o vyspravení děr.
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V. Bartoš navrhl uskutečnění výměny stávajících tří oken v zadní části budovy bývalé
školy (kde sídlí knihovna) za eurookna z důvodu jejich špatného stavu. Zastupitelé
nemají námitek. Poptávku zajistí starosta obce.



V. Bartoš navrhl výměnu nevyhovujícího obecního plotu u bývalé školy (sloupky
a pletivo). Zastupitelé souhlasí, V. Bartoš zajistí poptávky.



Vlkovští hasiči mají zájem na základě letošního úspěšného plesu i v příštích letech
uskutečnit hasičský ples, zastupitelé souhlasí. Obecní ples se konat nebude.

Starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín konání dalšího zasedání zastupitelstva
na 10. 4. 2017 od 19 h.

Jiří Nepokoj v. r.
starosta obce

Ověřovatelé: Jan Rezek v. r.
Václav Bartoš v. r.

Zapsala dne 22. 3. 2017 Věra Dytrychová

Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zápis je v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (obecní zřízení), uložen na Obecním úřadu ve Vlkově k nahlédnutí.
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