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Obec Vlkov 

Zápis z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  
č. 1/2018 konaného dne 1. 11. 2018  

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 
Čas konání: 18.03 – 18.55 h 
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Jaroslav Veverka, Ing. Alena Bartošová, Vladimír Vávrů,  
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Helena Rezková, Jan Rezek 
Omluven:  - 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Dosavadní starosta obce Jiří Nepokoj uvítal přítomné hosty a nově zvolené členy Zastupitelstva 
obce Vlkov.  

Jiří Nepokoj (dále jako „předsedající“) sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby se 
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů na neplatnost voleb nebo 
hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018 v 16 h a žádný návrh na neplatnost voleb nebyl 
podán). Informace dle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce i na 
elektronické úřední desce v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 
23. 10. 2018. Předsedající zasedání konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva 
(z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Upozornil, že zasedání je pro účely pořízení zápisu nahráváno. 

Složení slibu členů zastupitelstva obce 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 
znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu obce Vlkov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" a jmenovitě vyzval 
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem na 
připraveném archu (příloha č. 2). 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Rezka a Vladimíra Vávrů a zapisovatelem 
Ing. Věru Dytrychovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno 7 hlasy.  
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Schválení programu 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem programu ustavujícího zasedání v souladu 
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce.  
Program: 

1. Volba starosty a místostarosty 
2. Zřízení výborů zastupitelstva obce 
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
4. Různé 

Nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 1/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 
Vlkov.  

Ad 1) Volba starosty a místostarosty  

 Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. 
Žádné návrhy nebyly podány. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 2/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje uskutečnit volbu starosty a místostarosty veřejným 
hlasováním. 
 
 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

Předsedající navrhl, aby členové zastupitelstva nebyli pro výkon svých funkcí uvolněni.  
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 3/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje, aby členové zastupitelstva nebyli pro výkon svých funkcí 
uvolněni. 
 
 Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen 
zastupitelstva Dr. Ondřej Tikovský navrhl na tuto funkci Ing. Jaroslava Veverku. Svůj návrh 
zdůvodnil tím, že Ing. Veverka byl lídrem vedoucího volebního uskupení, má zkušenosti 
z dřívějšího působení v zastupitelstvu i znalost obce, má profesní zkušenosti, které se nabízí dát 
jako vklad do starostenské funkce. Dr. Tikovský současně uvedl, že Ing. Veverka souhlasil se 
svým navržením do funkce starosty. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 
i přítomným občanům sdělit své návrhy a stanoviska. Žádný další návrh ani stanovisko sděleno 
nebylo.  
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Veverka). 
Závěr 4/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje do funkce starosty obce Ing. Jaroslava Veverku. 
 



3 

 

Předtím, než Jiří Nepokoj předal slovo nově zvolenému starostovi, vyjádřil poděkování 
přítomné Monice Rezkové za pomoc při obecních akcích Posezení pod lipami a Vlkovském 
jarmarku, za což bude oceněna dárkem od obecního úřadu. 
 
Jiří Nepokoj poděkoval všem zastupitelům svého uplynulého osmiletého funkčního období za 
spolupráci. Současně vyjádřil gratulaci Ing. Veverkovi a nově zvoleným členům zastupitelstva 
k úspěchu ve volbách a všem popřál mnoho úspěšné práce. Poté předal slovo nově zvolenému 
starostovi Ing. Jaroslavu Veverkovi. 
Ing. Veverka poděkoval Jiřímu Nepokojovi za vykonanou práci pro obec. 
 
 Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty 

Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka navrhl za Sdružení za rozvoj obce do funkce místostarosty 
Dr. Ondřeje Tikovského. Uvedl, že Dr. Ondřej Tikovský je zapsán velmi kladně u mnoha 
kulturních akcí a i v srdcích mnoha lidí zde žijících. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Dr. Tikovský). 
Závěr 5/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje do funkce místostarosty obce PhDr. Ondřeje Tikovského, 
Ph.D. 

Ad 2) Zřízení výborů zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Povinností 
zastupitelstva je zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona 
o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem 
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 
odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 
odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze 
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem 
kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
 

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor, finanční výbor, kulturní výbor, 
stavební výbor a výbor pro životní prostředí. Kulturní výbor bude pětičlenný, ostatní výbory 
budou tříčlenné. Před každým hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 Kontrolní výbor 
Starosta navrhl složení kontrolního výboru: 
předsedkyně: Helena Rezková, členové: Ing. Aleš Kovář, Ing. Karel Hübner. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 6/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov zřizuje kontrolní výbor obce ve složení:  
předsedkyně: Helena Rezková, členové: Ing. Aleš Kovář, Ing. Karel Hübner. 

 Finanční výbor 
Starosta navrhl složení finančního výboru: 
předsedkyně: Ing. Alena Bartošová, členové: Mgr. Hana Malá, Šárka Konečná 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
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Závěr 7/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov zřizuje finanční výbor obce ve složení: 
předsedkyně: Ing. Alena Bartošová, členové: Mgr. Hana Malá, Šárka Konečná. 

 Kulturní výbor 
Starosta navrhl složení kulturního výboru: 
předseda: Vladimír Vávrů, členové: Ing. Alena Bartošová, Marie Havelková, DiS.  
Kulturní výbor bude pětičlenný, zbývající 2 členové budou doplněny dodatečně. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr  8/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zřízení kulturního výboru ve složení: 
předseda: Vladimír Vávrů, členové: Ing. Alena Bartošová, Marie Havelková, DiS. 
Kulturní výbor bude pětičlenný. 

 Stavební výbor 
Starosta navrhl složení stavebního výboru: 
předseda: Martin Felcman, členové: Václav Bartoš, Ing. J. Veverka 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr  9/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zřízení stavebního výboru ve složení: 
předseda: Martin Felcman, členové: Václav Bartoš, Ing. J. Veverka 

 Výbor pro životní prostředí 
Starosta navrhl složení výboru pro životní prostředí: 
předseda: Jan Rezek 
členové: Mgr. Kateřina Hotová Svádová Ph.D., Filip Poskonka  
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (J. Rezek). 
Závěr 10/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zřízení výboru pro životní prostředí ve složení: 
předseda: Jan Rezek, členové: Mgr. Kateřina Hotová Svádová Ph.D., Filip Poskonka. 
 

Všichni členové výborů vyjádřili předem souhlas se svým jmenováním. 

Ad 3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva se stanoví v souladu s § 72 odst. 2 zákona 
o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků (novelizované od 1. 1. 2019 nařízením č. 202/2018 Sb.). Výše měsíční 
odměny neuvolněného zastupitele a okamžik, od kterého se bude odměna poskytovat, je 
v kompetenci zastupitelstva. Odměnu nelze poskytnout zpětně. 
 

Starosta obce navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva (bez dalších funkcí) byla 
poskytována odměna ve výši 1 230 Kč měsíčně, a to ode dne přijetí tohoto usnesení. 
Starosta navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši 10 000 Kč měsíčně, a to 
ode dne zvolení do funkce místostarosty.  
Starosta dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována odměna za 
výkon funkce předsedy výboru ve výši 2 459 Kč a člena výboru zastupitelstva ve výši 2 049 Kč, 
a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.  
Pro funkci starosty obce je navržena měsíční odměna 20 000 Kč, a to ode dne zvolení do funkce 
starosty. 
Jelikož jsou všichni zastupitelé předsedy výborů, bude jim přiznána odměna nejvyšší, a to 
2 459 Kč (odměny nejsou kumulativní). 
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Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 
neuplatnili žádná stanoviska. 
Hlasování o návrhu odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (J. Rezek). 
Závěr  11/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva obce v následujících částkách: 
Starosta     20 000 Kč 
Místostarosta     10 000 Kč 
Předseda výboru ZO      2 459 Kč  
Člen výboru ZO       2 049 Kč 
Člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí   1 230 Kč 
Odměna bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.  
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě 
personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, 
místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 
 
Starosta obce navrhl současně hlasovat o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 
1. 1. 2019 (v důsledku novelizace nařízení 318/2017 Sb.). Navrhl zachovat schválenou výši 
odměny pro starostu a místostarostu a dle zákona navrhl od 1. 1. 2019 předsedovi výboru 
2 631 Kč, členu výboru 2 193 Kč a členu zastupitelstva bez dalších funkcí 1 316 Kč. Jednotlivé 
funkce se nekumulují. 
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 
neuplatnili žádná stanoviska.  
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (J. Rezek). 
Závěr  12/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva obce od 1. 1. 2019 v následujících částkách: 
Starosta     20 000 Kč 
Místostarosta     10 000 Kč 
Předseda výboru ZO      2 631 Kč  
Člen výboru ZO       2 193 Kč 
Člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí   1 316 Kč 
Odměna bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytována od 1. 1. 2019.  
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě 
personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, 
místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 
 

Starosta obce poděkoval občanům za důvěru a vyjádřil své přesvědčení, že nově zvolené 
zastupitelstvo má obrovský potenciál k pozvednutí vesnice a k jejímu rozvoji. 

Ad 4) Různé 

a) Výpověď smlouvy o pachtu pohostinství 
Obec obdržela výpověď smlouvy a pachtu pohostinství od současné nájemkyně Hospůdky Pod 
lipami paní Eriky Molnárové ke dni 31. 12. 2018. Obec je povinna vypsat nové výběrové řízení 
a nové podmínky včetně nového návrhu pachtovní smlouvy. Starosta obce navrhuje, aby v nové 
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pachtovní smlouvě od 1. 1. 2019 bylo pachtovné (včetně energií) ve výši 1 Kč ročně. Starosta se 
osobně zavazuje za fungování hospůdky ku prospěchu všech jejich návštěvníků. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr  13/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výši ročního pachtovného (včetně energií) Hospůdky 
pod Lipami od 1. 1. 2019 ve výši 1 Kč ročně (vč. DPH). 
 

Zastupitelstvo přistoupilo ke schválení záměru pachtu nemovitého majetku (nebytových 
prostor) – Hospůdky Pod lipami od 1. 1. 2019. Po podepsání pronajímateli (Obec Vlkov a T. J. 
Sokol Vlkov) bude záměr zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr  14/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje záměr pachtu nemovitého majetku - nebytového 
prostoru – Hospůdky pod lipami od 1. 1. 2019. Smlouva o pachtu bude uzavřena na dobu neurčitou. 

b) Licenční smlouva s Ochranným svazem autorským 
Zastupitelům byla předložena licenční smlouva s Ochranným svazem autorským pro práva 
k dílům hudebním, z. s., týkající se autorské odměny za užití hudebních děl (taneční zábava 
v rámci Vlkovského jarmarku 15. 9. 2018) ve výši 774 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro:  7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 15/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi Obcí Vlkov a Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. Praha za užití hudebních děl při hudební produkci – taneční 
zábava v rámci Vlkovského jarmarku 15. 9. 2018 - ve výši 774 Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

c) Smlouva o zabezpečení odvozu a likvidace bioodpadu 
Zastupitelům byla předložena smlouva o zabezpečení odvozu a likvidace bioodpadu mezi 
společností Rolana s. r. o. Černilov a Obcí Vlkov. Cena za odvoz bioodpadu je 550 Kč za 1 h 
práce traktoru a 100 Kč za1 tunu bioodpadu. 
Hlasování: pro:  7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 16/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o zabezpečení odvozu a likvidace bioodpadu 
mezi společností Rolana s. r. o. Černilov a Obcí Vlkov a pověřuje starostu jejím podpisem. 

d) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na rok 2019 

Obec obdržela žádost Mysliveckého sdružení Paseky Rasošky o dotaci z rozpočtu obce na rok 
2019 ve výši 6 000 Kč. Dotace bude použita na nákup koroptví, zajíců, kachen, krmení pro 
bažanty, nájemné a úhradu škody způsobené zvěří. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 17/1/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost Mysliveckého sdružení Paseky Rasošky o dotaci 
z rozpočtu Obce Vlkov na r. 2019 ve výši 6 000 Kč. 

e) Rozpočtová opatření  

Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 12/2018, k jehož schválení 
pověřilo zastupitelstvo starostu dne 10. 9. 2018 usnesením č. 12/46/2018. Rozpočtové opatření 
obsahovalo navýšení příjmů o 45 000 Kč (dotace na volby do obecních zastupitelstev a do 
Senátu). 
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Současně účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 10-11/2018 
a 13-16/2018, 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. 17/38/2017 z 15. 12. 2017: 

 Rozpočtové opatření č. 10/2018: navýšení výdajů u § 3314 pol. 5172 na knihovní systém 
Tritius v částkách  12 000 Kč (z dotace VISK3) a 6 150 Kč 

 Rozpočtové opatření č. 11/2018: navýšení výdajů u § 6115 o 490 Kč (výdaje na volby do 
OZ a Senátu – financováno dotací) 

 Rozpočtové opatření č. 13/2018: navýšení výdajů u § 3319 položka 5169 o 15 968 Kč 
(doprava 22. 9. 2018 – výlet Bouzov – schválena usnesením č. 4/43/2018) 

 Rozpočtové opatření č. 14/2018: navýšení výdajů u § 6112 pol. 5023 o 22 000 Kč 
(odměny členům zastupitelstev) 

 Rozpočtové opatření č. 15/2018: navýšení výdajů u § 6115 o 20 916 Kč (výdaje na volby 
do OZ a Senátu – financováno dotací) 

 Rozpočtové opatření č. 16/2018: navýšení výdajů u § 2219 pol. 5137 o 4 719 Kč 
(dopravní značení P6 – Zelenka) 

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

f) Kalendář akcí 
Dr. Tikovský navrhl prodiskutovat režim oficiálně podporovaných akcí (aby nedocházelo 
k souběhu termínů) a možnosti jejich zveřejnění. Ing. Bartošová navrhla spolkům, aby dali do 
15. 12. 2018 na vědomí přehled termínů pravidelně se opakujících akcí na příští rok. Kalendář 
akcí bude zveřejněn na webových stránkách obce, v listinné podobě bude vedený na obecním 
úřadu. 
 

Kalendář nadcházejících akcí: 
17. 11. 2018 – sázení stromů 
1. 12. 2018 Mikuláš – pořádá SDH Vlkov 
2. 12. 2018 – Adventní posezení se soutěží o vanilkové rohlíčky – pořádá SHD Vlkov ve 
spolupráci s Obcí Vlkov 
8. 12. 2018 – přednáška o Islandu – pořádá Obecní knihovna Vlkov a Obec Vlkov 
14. 12. 2018 od 19 h – veřejná diskuze na téma „Vlkovská hasičárna“ 
26. 1. 2018 – hasičský ples 
23. 2. 2018 – Obecní zabíjačka 

g) Informace starosty 
Starosta obce sdělil, že úřední hodiny obce budou i nadále každý čtvrtek od 18 do 20 hodin 
(Ing. Veverka a Dr. Tikovský se budou na úředních hodinách vzájemně střídat). 
 
 
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva, poděkoval všem přítomným a stanovil termín 
dalšího zasedání na 14. 12. 2018 od 17 hodin.  
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Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina 
2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

  
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka 
starosta obce 
 
 
Ověřovatelé: Jan Rezek 
  Vladimír Vávrů 
   
   
   
 
 
 
 
Zapsala dne 6. 11. 2018 Ing. Věra Dytrychová 


