Obec Vlkov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 34/2017
konaného dne 21. 6. 2017

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově
Čas konání: 19.0 - 21.05 h
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Vladimír Vávrů, Helena Rezková,
Jan Rezek
Omluven: PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. (příchod v 19.20 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.
2.
3.
4.

Závěrečný účet obce za rok 2016
Účetní závěrka obce za rok 2016
Poptávkové řízení na opravu márnice
Různé

Schváleno 6 hlasy.
Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni Jan Rezek a Ing. Alena Bartošová. Schváleno 6 hlasy.

Ad 1) Závěrečný účet obce za rok 2016
Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2016. Závěrečný účet, účetní
výkazy a zpráva o přezkumu hospodaření byly řádně vyvěšeny. Byla projednána Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkov za rok 2016. Přezkoumání hospodaření
provedla auditorská společnost ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s. r. o., Tábor.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání je přílohou k závěrečnému účtu.
Stav běžného účtu k 31. 12. 2016 činil 4 868 537,74 Kč (KB) a 315 855,35 Kč (ČNB), stav Fondu
na opravu vodovodu k 31. 12. 2016 činil 943 663 Kč. Závěrečný účet bude přílohou zápisu.
Zastupitelé neměli připomínek a na návrh starosty přistoupili k hlasování.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 1/34/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov souhlasí s celoročním hospodařením obce a schvaluje
bez výhrad závěrečný účet obce Vlkov za rok 2016.
Ad 2) Účetní závěrka obce za rok 2016
Starosta obce předložil účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31. 12. 2016 (výkazy Rozvaha,
Příloha, Výkaz zisku a ztráty, Závěrečný účet Obce Vlkov za rok 2016, Inventarizační zpráva za
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rok 2016, Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2016) a materiál opatřil stručným
komentářem. Výsledek hospodaření Obce Vlkov za rok 2017 činí 1 496 021,77 Kč.
Zastupitelé neměli připomínek a na návrh starosty přistoupili k hlasování.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 2/34/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016, výsledek
hospodaření ve výši 1 496 021,77 Kč bude přeúčtován účetním zápisem 431/432.
Po schválení účetní závěrky byl vyhotoven a podepsán protokol o jejím schválení.
Ad 3) Poptávkové řízení na opravu márnice
Obec oslovila 3 firmy za účelem poptávky na opravu márnice. Na obec byly doručeny 3 cenové
nabídky. Došlé nabídky byly v souladu se zadáním.
Firma:

Cenová nabídka v Kč vč. DPH:

V. Vávrů, Vlkov
M. Malota, Jaroměř
Arkast s. r. o., Jaroměř

131 802 Kč
123 006 Kč
140 482 Kč

Na základě jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny, zastupitelé vybrali nabídku Martina
Maloty ve výši 123 006 Kč včetně DPH. Zároveň byl předložen návrh smlouvy o dílo, ke kterému
nebyly vzneseny připomínky.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 3/34/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje za zhotovitele zakázky oprava márnice
Martina Malotu, Jaroměř, za cenu 123 006 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
Ad 3) Různé
a) Cenová nabídka projekčních prací – zpevněná plocha u OÚ
Na základě dodatečných jednání se zastupiteli ohledně provedení zpevněné plochy u obecního
úřadu a jejího odvodnění obec obdržela od projektanta Ing. Vlasáka upravenou cenovou nabídku
na projekční práce ve výši 42 000 Kč (neplátce DPH).
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/34/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje cenovou nabídku Ing. Vlasáka na projekční
práce týkající se zpevnění plochy u obecního úřadu a jejího odvodnění ve výši 42 000 Kč (neplátce
DPH).
b) Rozpočtová opatření č. 5 - 6/2017
Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 5-6/2017, 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. 5/2017 obsahuje přesun rozpočtových výdajů ve výši 18 990 Kč
z § 6171 na § 3745 položka 5137 (nákup travní sekačky – viz bod 5 h) zápisu č. 33/2017).

Rozpočtové opatření č. 6/2017 obsahuje navýšení rozpočtových výdajů o 10 000 Kč
u § 3319 pol. 5169 (pronájem atrakcí na dětský den – schváleno usnesením č. 6/33/2017)
Zastupitelé vzali rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu.
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c) Odpadní vody
Starosta informoval o zvýšeném limitu znečištění odpadních vod u kontrolního odběru vzorku
odpadních vod na šachtě ke stoce C, na kterou jsou napojeny 2 domácnosti. Majitelům domů byly
zaslány dopisy s požadavkem na nápravu.
(Příchod Dr. Tikovského v 19.20 h.)
d) Opravy dveří
Starosta informoval o potřebě opravy dveří v budově obecního úřadu a přístavby. Bude
kontaktována firma na opravu dveří SAPELI.
e) PENB
Ing. Skrott zhotovil na základě poptávkového řízení průkazy energetické náročnosti budovy
obecního úřadu a budovy bývalé školy. Energetická náročnost budovy OÚ je v kategorii E,
energetická náročnost budovy bývalé školy je v kategorii G. Obec je povinna mít PENB na
objekty, jejichž část pronajímá.
f) Oprava kašpara na hřišti
Starosta sdělil, že je třeba opravit dřevěnou sochu kašpara na hřišti, která je prasklá.
Navrženo oslovit truhláře k posouzení.
g) Pád lípy před č. p. 37, rozpočtové opatření č. 7/2017
16. 6. 2017 v odpoledních hodinách došlo za silného deště a větru k pádu lípy na obecním
pozemku před popisným číslem 37. Pád části koruny způsobil poškození soukromého oplocení,
část stromu spadla na vozovku. Na likvidaci stromu se obětavě podíleli hasiči. Starosta obce
a zastupitelé vyjádřili poděkování vlkovským hasičům za odstranění a likvidaci spadlého
stromu. Obec nahlásila škodní událost pojišťovně, po doložení opravy plotu jeho majitelem
a uzavření události pojišťovnou bude škoda majiteli uhrazena.
V této souvislosti starosta upozornil na okamžitou nutnost prověření stavu stromů (poslední
ošetření stromů bylo provedeno v srpnu 2014 a poslední revize byla uskutečněna v srpnu 2015)
a případné kácení rizikových stromů. V diskuzi zastupitelé navrhli přednostní kácení rizikových
stromů a prověření současného stavu všech stromů, za pokácené stromy bude provedena
náhradní výsadba. Do 1. 7. 2017, kdy se uskuteční posezení na návsi, je třeba rizikové stromy
prověřit. Současně bylo navrženo přijmout rozpočtové opatření na navýšení rozpočtových
výdajů na údržbu a kácení rizikových stromů ve výši 100 000 Kč (§ 3745 položka 5169).
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 5/34/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017, kterým se
navyšují rozpočtové výdaje o 100 000 Kč na údržbu a kácení rizikových stromů na obecních
pozemcích.
h) Stav obecních lip
Host pan …………………….. upozornil zastupitele z pohledu lesníka na špatný stav některých
obecních lip. V některých lípách je škůdce, což bylo viditelné u spadlé lípy před č. p. 37 (byla to
lípa zasazená r. 1870). Životnost lípy je 110 let. Poškozená lípa se nachází i na návsi. Pan
……………………….. upozornil na riziko pádu lip a větví umocněné například decibely
produkovanými živou hudbou při posezení na návsi a hlukem projíždějících aut. Doporučil
kácení rizikových stromů a postupnou obnovu stromů ve vesnici spojenou s výsadbou mladých
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lip. Zároveň zastupitelům navrhl, aby oslovili Ing. Raka - odborníka na problematiku posouzení
napadení stromů škůdci. Zastupitelé rozhodli o kácení 3 rizikových stromů z důvodu jejich
havarijního stavu dle posudku ze srpna 2015 a posouzení aktuálního stavu všech stromů.
Starosta hasičů pan Milan Rezek v této souvislosti upozornil na uschlé břízy podél cesty z Vlkova
na Černožice a předložil fotodokumentaci. Z pohledu do katastru není zřejmé, zda se uschlé
stromy nacházejí na pozemku obce nebo na pozemku Správy silnic. Helena Rezková upozornila
na uschlé švestky v aleji u hlavní silnice od Vlkova k Rasoškám. Zastupitelé požádají SÚS
Hrálovéhradeckého kraje o pokácení uschlých bříz a švestek.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 6/34/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje prořezání a sanaci stromů z důvodu
bezpečnosti. Zároveň zadá vypracovat odborný posudek specialisty dendrologa na posouzení
aktuálního stavu všech stromů. Bude zaslán dopis na SÚS Královéhradeckého kraje s upozorněním
na suché stromy nacházející se podél silnice od Vlkova směrem na Černožice a Rasošky a bude
požádáno o jejich pokácení.
i) Diskuze


Na pracovní schůzce zastupitelů a hasičů dne 15. 6. 2017 bylo zadáno vypracování
vizualizace vzhledu nové hasičské zbrojnice (se sníženou střechou) na stávajícím místě na
návsi. Z důvodu trvajících diskuzí ohledně místa stavby zbrojnice starosta obce upozornil
zastupitele na zápis č. 44 Zastupitelstva obce Vlkov ze dne 7. 3. 2014, v kterém bylo
rozhodnuto o zachování zbrojnice na stávajícím místě na návsi (kde by bylo zároveň
vybudováno zázemí pro různé akce) a usnesení č. 44/2 z roku 2014, kterým byl schválen
záměr studie na novou zbrojnici na stávajícím místě. Starosta současně upozornil na zápis
č. 46 z 24. 9. 2009, v kterém Zastupitelstvo obce Vlkov usnesením č. 46/279 prohlašuje
budovu bývalé školy ve Vlkově roku 1894 za památnou stavbu místního významu, což
vylučuje podle Ing. Bartošové existenci stavby hasičské zbrojnice na zahradě bývalé školy.
Jan Rezek uvedl, že to nemá žádnou spojitost se stavbou zbrojnice a v roce 2009 byla ke
zbrojnici na zahradě školy vypracována studie. H. Rezková sděluje, že toto prohlášení
bylo vydáno kvůli žádosti o dotaci z EU a stavbu na zahradě to nevylučuje. Starosta obce
podpořil stavbu zbrojnice na návsi za předpokladu, že bude snížena její výška (a nedojde
k poškození lip).



Ing. Bartošová nabídla na Vlkovský jarmark, který se uskuteční 16. 9. 2017, možnost
vystoupení ukázky dravců za cenu do 4 000 Kč. Zastupitelé nemají námitek.



Ing. Bartošová opětovně upozornila na chybně stanovenou částku na obnovu vodovodu,
která je uvedena ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017. Obec Vlkov má schválený
Plán financování obnovy vodovodu, ze kterého měla být částka převzata. Stanovení
jednotlivých částek v rozpočtu vychází dle zákona ze schválených smluv, plánů a záměrů.
Současně sdělila, že kromě plánu financování obnovy vodovodu by dle zákona obec měla
mít zpracovaný i plán financování obnovy kanalizace. Zároveň upozorňuje, že způsob
výpočtu částek těchto plánu je dán zákonem. H. Rezková nesouhlasí s nehospodárným
zacházením s obecním rozpočtem. Ing. Bartošová sdělila, že prostředky z fondu obnovy
vodovodu by byly použity na rekonstrukci vodovodu k novým parcelám. H. Rezková
a J. Rezek nesouhlasí s navýšením rozpočtu s ohledem na to, že letos bude provedena
revize plánu financování obnovy vodovodu. Dr. Tikovský navrhuje k revizi uskutečnit
pracovní schůzku s Ing. Kordou. Pro revizi plánu je potřeba zadání od zastupitelstva. Obec
osloví Ing. Kordu s žádostí o termín pracovní schůzky.
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Starosta poděkoval přítomným za účast a popřál všem pěkné prázdniny.

Jiří Nepokoj v. r.
starosta obce

Ověřovatelé: Jan Rezek v. r.
Ing. Alena Bartošová v. r.

Zapsala dne 23. 6. 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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