Obec Vlkov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 33/2017
konaného dne 22. 5. 2017
Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově
Čas konání: 19.12 – 21.26 h
Přítomni: Jiří Nepokoj, Václav Bartoš, Vladimír Vávrů, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Helena
Rezková, Jan Rezek
Omluvena: 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. Dohody o vytvoření společných školských obvodů spádových základních škol pro
I. a II. stupeň
2. Cenová nabídka na zhotovení oken v obecní knihovně
3. Odvodnění chodníku ke hřbitovu
4. Odvodnění zpevněné plochy u obecního úřadu
5. Různé
Schváleno 6 hlasy.
Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni Helena Rezková a Václav Bartoš. Schváleno 6 hlasy.
Ad 1) Dohody o vytvoření společných školských obvodů spádových základních škol pro
I. a II. stupeň
Obec má dle školského zákona povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky
dětí s místem trvalého pobytu v obci. Zastupitelům byly předloženy dohody o vytvoření
školských obvodů spádových základních škol pro I. a II. stupeň.

Dohoda mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky o vytvoření společného školského o vytvoření
společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost pro I. stupeň vykonává
Základní a mateřská škola Rasošky.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 1/33/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dohodu mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky
o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost pro I. stupeň
vykonává Základní a mateřská škola Rasošky, a pověřuje starostu jejím podpisem.

Dohoda mezi Obcí Vlkov a Městem Jaroměř o vytvoření společného školského obvodu
spádové základní školy, jejíž činnost pro II. stupeň vykonává Základní škola Jaroměř-Josefov,
Vodárenská 370, Josefov.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 2/33/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dohodu mezi Obcí Vlkov a Městem
Jaroměř o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost pro
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II. stupeň vykonává Základní škola Jaroměř-Josefov, Vodárenská 370, Josefov, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Ad 2) Cenová nabídka na zhotovení oken v obecní knihovně
Starosta obce uskutečnil poptávku na výměnu 3 oken v obecní knihovně a předložil
zastupitelům cenovou nabídku truhlářství Richarda Šrámka na zhotovení a montáž 3 eurooken
v obecní knihovně. Cena bez zednických prací činí 47 440 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 3/33/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Richarda Šrámka, Nový Ples 5, 551 01
Jaroměř, jako zhotovitele 3 kusů eurooken do obecní knihovny. Cena činí 47 440 Kč včetně DPH.
Ad 3) Odvodnění chodníku ke hřbitovu
Obec obdržela od projektanta p. Stejskala návrh odvodnění chodníku ke hřbitovu
k odsouhlasení. V. Bartoš bude kontaktovat p. Stejskala ohledně připomínek k projektu zapracování do projektu vpusti u č. p. 16 a požadavku nepoškození stávajících stromů v místě
vedení odvodnění.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/33/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje návrh odvodnění chodníku ke hřbitovu
projektanta p. Stejskala s připomínkou zapracování do projektu vpusti u č. p. 16 a s požadavkem na
nepoškození stávajících stromů v místě vedení odvodnění.
Ad 4) Odvodnění zpevněné plochy u obecního úřadu
Obec obdržela od architekta Ing. Vlasáka varianty návrhu odvodnění zpevněné plochy
u obecního úřadu. Obec navrhuje toto odvodnění řešit odvodňovacím žlábkem a přípojkou od
pozemku p. č. 757 majitele Ing. J. Konečného. V. Vávrů projedná na následné schůzce
s Ing. Vlasákem technické provedení odvodnění.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 5/33/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje návrh odvodnění zpevněné plochy
u obecního úřadu od Ing. Vlasáka s připomínkou, že odvodnění bude řešeno přípojkou od pozemku
p. č. 757.
Ad 5) Různé
a) Dětský den
Starosta obce předal slovo hostu panu Alinovi. Pan Alina informoval zastupitele o dětském dnu,
který pořádají hasiči dne 3. 6. 2017 na hřišti za rybníkem a navrhl na dětský den pronajmout
místo skákacího hradu atrakci létající labutě. Cena za pronájem činí 10 000 Kč. V uplynulých
letech se obec podílela na dětském dnu úhradou skákacího hradu. Po diskuzi starosta navrhl
úhradu pronájmu létacích labutí obcí. Atrakce bude pro návštěvníky dětského dne zdarma. Pěnu
na dětský den uhradí hasiči.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 (V. Bartoš).
Závěr 6/33/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje úhradu pronájmu atrakce létací labutě ve
výši 10 000 Kč včetně DPH obcí na dětský den, který pořádá SDH Vlkov dne 3. 6. 2017.
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b) Hasičská zbrojnice
Pan Alina vznesl dotaz, jak pokračují práce na projektu hasičské zbrojnice. Starosta obce
odpověděl, že k návrhu výstavby hasičské zbrojnice na pozemku u hřiště za rybníkem brání
nemožnost odkoupení částí soukromých pozemků potřebných k rozšíření přístupové cesty.
Z diskuze zastupitelů vyplynulo, že zbývající možné varianty umístění zbrojnice jsou buď na
stávajícím místě na návsi, nebo na zahradě bývalé školy, přičemž není dořešen vzhled zbrojnice.
Helena Rezková uvedla, že v roce 2009 byla Ing. Karáskem zpracována studie hasičské zbrojnice
na zahradě školy, a to dle požadavku hasičů. Zastupitelé projednali otázky vývoje hasičské
zbrojnice, zásadnímu jednání bude věnována pracovní schůzka zastupitelů a hasičů. Termín
schůzky stanoví starosta obce.
c) Rozpočtové opatření č. 2-4/2017
Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 2-4/2017, 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. 13/28/2016 z 22. 12. 2016.

Rozpočtové opatření č. 2/2017 obsahuje navýšení rozpočtových výdajů o 6 485 Kč
u § 2310 položky 6121 (zřízení odbočení pro vodovodní přípojku k pozemku p. č. 104/7).

Rozpočtové opatření č. 3/2017 zahrnuje navýšení rozpočtových příjmů o 16 364 Kč
u § 6171 položka 2322 (pojistné plnění ke škodní události havárie vzduchotechniky z ledna
2017) a přesun rozpočtových prostředků ve výši 2 480,50 Kč z § 6171 na 2229 (přesun
dopravní značky na p. p. č. 133/3).

Rozpočtové opatření č. 4/2017 obsahuje navýšení rozpočtových příjmů o 6 619,09 Kč
u položky 1381 (daňové příjmy z hazardních her) a přesun rozpočtových výdajů 3 576 Kč
z § 6171 na § 2229 (položka 5137 – jedná se o instalaci dopravní značky omezující rychlost
k cestě na hřiště).
Zastupitelé rozpočtová opatření vzali na vědomí. Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu.
d) Nařízení obce – zákaz podomního a pochůzkového prodeje
V souvislosti s dotazy týkajících se zákazu podomního prodeje v naší obci byl zastupitelům
předložen návrh nařízení obce Vlkov č. 1/2017, kterým se stanoví zákaz podomního
a pochůzkového prodeje v obci Vlkov.
Hlasování: pro: 5, proti: 1 (J. Rezek), zdržel se: 0.
Závěr 7/33/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov vydává Nařízení Obce Vlkov č. 1/2017, kterým se
stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Vlkov.
e) Oprava márnice
Obec osloví minimálně 3 firmy v rámci poptávkového řízení na opravu márnice a hřbitovní zdi.
Příjem nabídek do 20. 6. 2017.
f) Letní kino
Společnost TSProduction na základě dotazu obce ohledně posouzení možnosti promítání letního
kina na návsi ve Vlkově sdělila, že umístění letního kina na návsi je prostorově možné.
Zastupitelé vybrali termín projekce 25. 8. 2017.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 8/33/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje promítání letního kina společností
TSProduction ve Vlkově dne 25. 8. 2017.
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g) Výlet
Obec společně s mateřským centrem Beruška uskuteční dne 17. 6. 2017 pro děti a dospělé výlet
do parku Mirakulum v Milovicích. Obec uhradí autobus.
h) Nákup sekačky
Starosta informoval zastupitele o potřebě nákupu nové travní sekačky jako náhradu za stávající,
která dosloužila. Zastupitelé se shodli na jejím pořízení v ceně do 20 000 Kč.

Starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín konání dalšího zasedání zastupitelstva
na 21. 6. 2017 od 19 h.

Jiří Nepokoj v. r.
starosta obce

Ověřovatelé: Helena Rezková v. r.
Václav Bartoš v. r.

Zapsala dne 24. 5. 2017 Věra Dytrychová
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