Obec Vlkov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 32/2017
konaného dne 10. 4. 2017
Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově
Čas konání: 19.05 – 21.40 h
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Vladimír Vávrů, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.,
Helena Rezková, Jan Rezek
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. Poptávkové řízení – průkaz energetické náročnosti budov
2. Různé
Schváleno 6 hlasy.
Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. a Vladimír Vávrů. Schváleno 6 hlasy.
Ad 1) Poptávkové řízení – průkaz energetické náročnosti budov
Obec oslovila 3 subjekty k vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov (PENB) pro
budovu obecního úřadu a budovu bývalé školy. Obec má povinnost mít PENB u budov, jejichž
část pronajímá. Došlé nabídky byly v souladu se zadáním.
Zhotovitel

Cena za vyhotovení průkazů PENB (pro 2 objekty včetně jejich zaměření)

PKV BUILD s. r. o., Humpolec
Ing. J. Skrott, Zábřeh
MaFeP s. r. o., Dvůr Králové n. L.

13 138 Kč (cena včetně DPH)
12 000 Kč (neplátce DPH)
14 000 Kč (neplátce DPH)

Na základě jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny, zastupitelé vybrali nabídku
Ing. J. Skrotta, Komenského 14, Zábřeh, ve výši 12 000 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 1/32/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Ing. J. Skrotta, Komenského 14, Zábřeh, jako
zhotovitele průkazu energetické náročnosti budov pro budovu obecního úřadu a budovu bývalé
školy za celkovou cenu 12 000 Kč (neplátce DPH).
Ad 2) Různé
a) Zeleň v obci
Starosta obce předal slovo hostu - paní …………………, která v rozsáhlém vystoupení prezentovala
své názory ohledně zeleně ve Vlkově. Občanka obce vyjádřila zejména negativní postoj
k několika případům nedávného odstranění dřevin, dále k systému dopravního a informačního
značení a k několika dílčím aspektům života obce. Zastupitelé vedli s uvedenou občankou
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debatu, v níž ji podrobně popsali důvody zásahů do zeleně, záměry další péče o životní prostředí
v obci, jakož i roli odpovědných orgánů v otázce dopravního značení a regulací pro dopravu na
pozemních komunikacích. Zastupitelé nabídli paní ……………….. několik oblastí, v nichž by mohla
uplatnit některé ze svých podnětů a zúročit zájem a profesní zkušenosti týkající se péče o zeleň.
b) Licenční smlouva s OSA
Zastupitelům byla předložena smlouva mezi Obcí Vlkov a Ochranným svazem autorským pro
práva k dílům hudebním, z. s. Praha. Předmětem smlouvy je licence k veřejnému provozování
hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje (TV) v Hospůdce Pod lipami na období
4/2017 – 3/2018. Cena za licenci je 3 671 Kč včetně DPH. Meziroční navýšení poplatku činí
330 Kč.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 2/32/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi Obcí Vlkov a Ochranným
svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. Praha, týkající se licence k veřejnému
provozování hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje v Hospůdce Pod lipami na
období 4/2017 – 3/2018 ve výši 3 671 Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
c) Rozpočtové opatření č. 1/2017
Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 1/2017, schváleném starostou
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
na základě usnesení č. 13/28/2016 z 22. 12. 2016.
Jedná se o navýšení rozpočtových příjmů o 5 423,35 Kč (položka 1382 - dobíhající odvod
výtěžku z provozování loterií), navýšení rozpočtových výdajů o 1 998,60 Kč § 3741 položka
5139 (Ročenka obce Vlkov za rok 2016) a přesun schválených rozpočtových prostředků v rámci
§ 3741 ve výši 9 400 Kč (z pol. 5139 na 5169 - ořez stromů v rámci obnovy aleje). Rozpočtové
opatření bude přílohou zápisu a je zveřejněno v elektronické podobě na www.obecvlkov.cz
(odkaz Zastupitelstvo - pododkaz Schválené dokumenty rozpočtového hospodaření). Zastupitelé
rozpočtové opatření berou na vědomí.
Příjmy z výtěžku z provozování loterií budou využity podobně jako v uplynulých letech pro
tělovýchovnou činnost a práci s dětmi.
d) Odbočka vodovodní přípojky
Starosta obce informoval o došlé faktuře z MěVaK Jaroměř ve výši 6 486 Kč. Jedná se o zřízení
odbočení pro vodovodní přípojku na obecním pozemku vedoucí k novostavbě rodinného domu
na p. č. 104/7, výdaj ze zákona hradí obec.
e) Letní kino
Obec oslovila tři provozovatele letního kina se žádostí o informace k projekci včetně cenové
kalkulace. Došly cenové nabídky od dvou provozovatelů. Společnost TSProduction kalkuluje
cenu za 1 produkci ve výši 8 800 – 11 300 Kč, nabídka Kina na kolečkách za 1 produkci činí
15 589 Kč (ceny jsou včetně DPH). Zastupitelé navrhli oslovit společnosti TSProduction ke
konzultaci ohledně možného umístění letního kina na návsi.
f) Strom republiky
Obec obdržela od Národního památkového ústavu v Josefově žádost o sdělení, zda v obci existuje
tzv. „Strom republiky“, čímž bývala většinou lípa, zasazená u příležitosti vzniku, případně výročí
založení Československé republiky 28. října 1918. Vzhledem k tomu, že se v naší obci takový
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strom nevyskytuje, Dr. Tikovský navrhl u příležitosti 100. výročí obnovení státní samostatnosti
v roce 2018 zasadit ve Vlkově na čestném místě „Strom století republiky“.
g) Rekonstrukce parkoviště před obecním úřadem
Na základě konzultace s projektantem Ing. Vlasákem je použití dlažby i asfaltu cenově
srovnatelné pro rekonstrukci parkoviště před obecním úřadem. Zastupitelé se shodli na použití
dlažby. Cena za projekční práce, navržená Ing. Vlasákem, činí 27 600 Kč. Do projektu bude ještě
třeba zapracovat odvodnění. Zastupitelé navrhují hlasovat o zhotoviteli projektu Ing. Vlasákovi,
jehož Ing. Bartošová osloví k dalšímu jednání.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 3/32/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Ing. Petra Vlasáka, Jana Masaryka 1361,
Hradec Králové, jako zhotovitele projektové dokumentace k rekonstrukci parkoviště před Obecním
úřadem ve Vlkově.
h) Změna termínu archeologické vycházky
Archeologická vycházka s výkladem Ondřeje Tikovského se z přesouvá z 15. 4. na 23. 4. 2017.

Starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín konání dalšího zasedání zastupitelstva
na 12. 5. 2017 od 19 h.

Jiří Nepokoj v. r.
starosta obce

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

Zapsala dne 12. 4. 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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