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Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 37/2017 
konaného dne 9. 11. 2017  

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 
Čas konání: 19.07 -  21.42 h 
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Helena Rezková, Jan Rezek  
Omluven:  Václav Bartoš, Vladimír Vávrů, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. (příchod v 19.33 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. Žádosti spolků o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na rok 2018 
2. Smlouva o poskytnutí dotace MS Paseky Rasošky z rozpočtu Obce Vlkov na rok 2018   
3. Vizualizace umístění hasičské zbrojnice 
4. Různé 

Schváleno 4 hlasy. 

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni Ing. Alena Bartošová a Jan Rezek. Schváleno 4 hlasy. 

Ad 1) Žádosti spolků o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na rok 2018 

Obec obdržela žádosti spolků o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na r. 2018: 

 Žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2018 ve výši 30 000 Kč. Dotace 
bude použita na pokrytí provozních nákladů (nákup oděvů, obuvi, pohonných hmot 
do hasičské techniky, opravy hasičské techniky, nákup hasičského vybavení), 
nákladů spojených s plánovanou výstavbou nové hasičské zbrojnice a podpora 
pořádání akcí pro veřejnost. Po upřesnění účelu použití dotace zastupitelé 
přistoupili k hlasování. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 1/37/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na 
r. 2018 ve výši 30 000 Kč. 

 Žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2018 ve výši 80 000 Kč. Dotace 
bude použita na úhradu energií v sokolovně, obnovu inventáře a technickou údržbu 
sokolovny a výdaje na akce (úhradu jízdného na sportovní a sletové akce, zajištění 
akcí zejména pro děti ve Vlkově). Z přítomných zastupitelů účastnících se hlasování 
jsou dva zastupitelé členy T. J. Sokol Vlkov (Helena Rezková, Jan Rezek). 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Bartošová). Neschváleno. 
Závěr 2/37/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov neschvaluje žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu 
obce na r. 2018 ve výši 80 000 Kč. 
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Ad 2) Smlouva o poskytnutí dotace MS Paseky Rasošky z rozpočtu Obce Vlkov na rok 
2018   

Zastupitelům byla předložena smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 
v roce 2018 pro MS Paseky Rasošky ve výši 6 000 Kč. Poskytnutí dotace bylo schváleno na 
základě žádosti na zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 16. 10. 2017 usnesením číslo 
3/36/2017. Termín ukončení projektu je 31. 10. 2018. 

Hlasování: pro:  4, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/37/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2018 Mysliveckému sdružení Paseky Rasošky  ve výši 6 000 Kč a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

Ad 3) Vizualizace umístění hasičské zbrojnice 

Na základě požadavku zastupitelů (viz bod 3 i) zápisu č. 34/2017 z 21. 6. 2017) SDH Vlkov 
předložilo zastupitelstvu vizualizaci výškového umístění hasičské zbrojnice na návsi ve 
variantách – sklon střechy 45 stupňů (výška 8,25 m ve štítě) a 35 stupňů (6,8 m) a varianta 
hranatá (4,5m). Za účasti hostů z řad občanů a zástupců JSDH proběhla se zastupiteli 
rozsáhlá diskuze, ve které bylo diskutováno opět o možnostech umístění hasičské zbrojnice 
(náves, zahrada školy, jiný objekt), o jejím vzhledu a výšce, parametrech příjezdové cesty ke 
zbrojnici, napojení zbrojnice na kanalizaci, o zázemí u zbrojnice pro pořádání akcí, 
o možnostech parkování i o řešení možnosti uskladnění obecní techniky u zbrojnice. (19.33 h 
– v průběhu diskuze příchod Dr. Tikovského.) Starosta doporučuje dát prostor občanům na 
vyjádření k umístění zbrojnice. Shody na umístění zbrojnice ani na jejím vzhledu nebylo 
v diskuzi dosaženo. Obec nemá urbanistickou studii, která by řešila koncepci budoucí 
výstavby v obci. Plánované setkání se studenty urbanistiky, kteří by ji navrhli, se bohužel 
z personálních důvodů neuskuteční. Závěrem zastupitelé navrhli připravit zadání pro 
zpracování komplexní urbanistické studie vzhledu obce, podklady připraví do příštího 
zasedání zastupitelstva Dr. Tikovský.   

Ad 4) Různé  

a) Informace starosty 

 Starosta informoval, že odeslal poptávku na zhotovení oken a dveří do márnice. 
Stavební úpravy márnice zahrnují pouze jejich výměnu, ne jejich zhotovení. 

 Starosta oznámil zastupitelstvu, že oprava márnice, která měla být dle smlouvy 
provedena do konce září 2017, ještě není dokončena. Zastupitelé souhlasí 
s odesláním výzvy zhotoviteli M. Malotovi s požadavkem na dokončení prací do 
termínu 15. 12. 2017. 

 Starosta obce vyjádřil svou nespokojenost s dosavadním úklidem obce. V současné 
době se o údržbu a úklid obce stará 1 pracovník zaměstnaný na DPP. Starosta navrhl 
přijmout pracovníka na údržbu obce na plný úvazek. S přihlédnutím k množství 
práce v obci během roku zastupitelé v diskuzi navrhli přijmout dalšího pracovníka na 
dohodu o provedení práce. Poptávka bude vyhlášena i v okolních obcích. 

 Starosta informoval o potřebě nákupu motorové pily pro potřeby obce (úprava 
dřevin, likvidace spadlých stromů). Pila by byla majetkem obce, přičemž by byla 
uložena v hasičském autě a používali by ji odborně proškolení členové JSDH. 
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Vzhledem k tomu, že žádný člen JSDH není způsobilý s pilou pracovat, zastupitelstvo 
navrhuje vyslání 2 – 3 členů JSDH na kurz. Nákup ochranných pomůcek bude 
zajištěn následně. 

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

Závěr 4/37/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje vyslání 2-3 zástupců JSDH na kurz na 
motorovou pilu v celkové ceně 25 000 Kč. 

b) Administrace zadávací dokumentace – ZTV pro RD Vlkov 
Ing. Pohořelý, který zpracovává zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
projektové dokumentace akce ZTV pro RD Vlkov (základní technická vybavenost pro rodinné 
domy Vlkov v oblasti Z5), zaslal návrh tří firem, které mohou být obeslány výzvou k zajištění 
projektových prací: SURPMO a. s. Hradec Králové, Obchodní projekt Jihlava spol. s r. o., 
Ing. arch. L. Cabrol, Ostrava.  
J. Rezek upozornil, že v  zadání dokumentace je uvedena oddílná kanalizace (vyžadující 
stavbu ČOV). Ing. Bartošová uvedla, že je to požadavkem MěÚ Jaroměř, přičemž je zde 
možné doplnit zadání o druhou variantu – napojení domovních ČOV na stávající obecní 
kanalizaci. Současně navrhuje doplnit do zadání možnost obce výběrové řízení kdykoliv 
zrušit. 

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

Závěr 5/37/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby – na výběr zhotovitele PD akce ZTV pro RD Vlkov o tyto další 2 body:  
 doplnění možnosti napojení domovních ČOV 
 možnost obce kdykoliv zrušit výběrové řízení   
a zároveň schvaluje 3 společnosti - SURPMO a. s. Hradec Králové, Obchodní projekt Jihlava spol. s r. o., 
Ing. arch. L. Cabrol, Ostrava, které budou obeslány výzvou k zajištění projektových prací a k předání 
cenových nabídek. 

c) Cenová nabídka – notebook s projektorem 

Obec obdržela na základě poptávky cenovou nabídku od Ing. Martínka na návrh sestavy 
notebooku s projektorem, která by byla využívána pro realizaci přednášek. Nabídková cena 
zahrnující pořízení notebooku a projektoru včetně příslušenství a instalace činí 23 155 Kč 
vč. DPH. Bude částečně hrazeno z dotace (viz úvodní bod zápisu č. 36/2017 z 16. 10. 2017). 

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

Závěr 6/37/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje cenovou nabídku Ing. Martínka na návrh sestavy 
notebooku s projektorem a příslušenstvím v celkové ceně do 25 000 Kč včetně DPH (bude částečně hrazeno 
z dotace). 

d) Smlouva se Správou silnic Královéhradeckého kraje 

Na základě připomínek obec obdržela upřesněnou smlouvu se Správou silnic KHK o právu 
provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti. Týká se kanalizace pro 
rekonstrukci chodníku ke hřbitovu. Smlouva byla doplněna o ustanovení o vratné kauci 
a v technických podmínkách byla vzhledem k plánované rekonstrukci vozovky zmíněna 
možnost jiného způsobu opravy vozovky. 

Hlasování: pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0. 
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Závěr 7/37/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu se Správou silnic KHK o právu provést 
stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti – kanalizace pro rekonstrukci chodníku ke hřbitovu 
a  pověřuje starostu jejím podpisem. 

e) Rozpočtové opatření č. 19 - 24/2017 

Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 19-24/2017, 
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. 19/2017: navýšení rozpočtových příjmů o 18 467 Kč – příjem 
dotace na volby do PS PČR (pol. 4111).  

 Rozpočtové opatření č. 20/2017: navýšení rozpočtových výdajů ve výši 9 517 Kč 
u § 6114 (výdaje na volby do PS PČR). 

 Rozpočtové opatření č. 21/2017: navýšení rozpočtových příjmů o 40 Kč (§ 3314 pol. 
2111 – členské příspěvky knihovna), přesun rozpočtových výdajů v rámci § 5512 
(157 Kč – výdaje na materiál JSDH), přesun rozpočtových výdajů v rámci § 6171 
(1 500 Kč – výdaje na poštovné). 

 Rozpočtové opatření č. 22/2017: navýšení rozpočtových příjmů o 7 002,44 Kč (pol. 
1381 – daň z hazardních her), přesun rozpočtových výdajů ve výši 968 Kč z § 6171 
na 3631 (oprava veřejného osvětlení). 

 Rozpočtové opatření č. 23/2017: přesun rozpočtových výdajů ve výši 13 396 Kč 
z § 6171 na 3631 (oprava veřejného osvětlení u křižovatky). 

 Rozpočtové opatření č. 24/2017: navýšení rozpočtových výdajů o 955 Kč (§ 6414 – 
výdaje na volby - refundace). 

Zastupitelé vzali rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření budou přílohou 
zápisu. 

f) Návrh vzhledu a funkčnosti nových webových stránek 

Dr. Tikovský a Ing. Dytrychová předložili zastupitelstvu návrh vzhledu a funkčnosti nových 
webových stránek obce a představili je na příkladech konkrétních webových projektů. Po 
diskuzi starosta obce navrhl vypsat poptávkové řízení, které bude obsahovat cenu za 
zhotovení webových stránek a cenu za roční správu webového serveru.  Uchazeči předloží 
nejméně 3 reference, objektivně dokládající kvalitu řešení jako např. umístění v renomované 
soutěži Zlatý erb. 

Hlasování: pro:  4, proti: 1 (Ing. Bartošová), zdržel se: 0. 

Závěr 8/37/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje vypsání poptávkového řízení na zhotovení nových 
webových stránek včetně správy webového serveru. 

g) Oplocení křížku na návsi 
Dr. Tikovský představil varianty oplocení křížku na návsi (dřevěné nebo kovové oplocení). 
Zastupitelé v diskuzi zvolili kovové oplocení s kamennými sloupky. Dr. Tikovský zajistí 
dopracování písemných teoretických podkladů z Národní památkového ústavu. 

h) Obnova aleje k Vachkovu mostku 

Dr. Tikovský informoval o obnově jabloňové aleje k Vachkova mostku. Výsadbu 
naroubovaných jabloní zajistí Český svaz ochránců přírody Smiřice v pátek 17. 11. 2017 od 
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9 hodin za účasti zájemců o pomoc z řad občanů. Občanům bude doručen informační leták 
ČSOP s úvodním slovem zastupitelstva. 

i) Žádost o povolení kácení 
Obec obdržela žádost o povolení kácení 1 ks topolu na p. č. 201/3 (v Lužinách) od majitelky 
pozemku Věry Dytrychové. Důvodem kácení jsou bezpečnostní důvody (přerostlý strom, 
odlamující se větve ohrožují okolí).  

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

Závěr 9/37/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje kácení 1 ks topolu na pozemku p. č. 201/3 majitelce 
pozemku Věře Dytrychové. 

j) Záměr pachtu 
Účetní obce informovala zastupitelstvo, že je třeba dle zákona o obcích schválit a zveřejnit 
záměr pachtu na pacht nebytových prostor - Hospůdka pod lipami. Stávající pachtovní 
smlouva je uzavřena na období 1 roku do 31. 12. 2017. Zastupitelé se shodli, že smlouva 
o pachtu od 1. 1. 2018 bude na dobu neurčitou. 

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

Závěr 10/37/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje záměr pachtu nebytového prostoru – Hospůdky 
pod lipami od 1. 1. 2018. Smlouva o pachtu bude uzavřena na dobu neurčitou. 

k) Schůzka k revizi plánu financování obnovy vodovodu 
Starosta obce informoval, že schůzka s Ing. Kordou k revizi plánu financování obnovy 
vodovodu se uskuteční 16. 11. 2017 od 17.30 hod. 

l) Vánoční ozdoby 
Velitel JSDH pan Alina informoval o nefunkčním vánočním osvětlení na vánoční strom 
naproti obchodu, který hasiči každoročně rozsvěcejí. Světýlka (rampouchy) jsou od mrazu 
a větru polámané, tyto ozdoby byly pořízeny v r. 2014. Zastupitelé navrhli, aby obec 
zakoupila nové vánoční osvětlení menšího tvaru do 15 000 Kč včetně DPH. Pan Alina vznesl 
návrh, aby lávku na zdobení obecních vánočních stromů platila obec, ne SDH. Starosta obce 
rozhodl, že se nebude nic měnit. 

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

Závěr 11/37/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje nákup vánočního osvětlení na vánoční strom ve 
výši do 15 000 Kč včetně DPH. 
  
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího zastupitelstva na 
15. 12. 2017 od 19 hodin.  
 

 
Jiří Nepokoj  
starosta obce 
 
Ověřovatelé: Ing. Alena Bartošová 
  Jan Rezek 
 
Zapsala dne 15. 11. 2017 Věra Dytrychová 


