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Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 39/2017 
konaného dne 15. 1. 2018  

 

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 
Čas konání: 19.05 – 20.14 h 
Přítomni: Jiří Nepokoj, Václav Bartoš, Vladimír Vávrů, Helena Rezková, PhDr. Ondřej 
Tikovský, Ph.D., Jan Rezek  
Omluven:  Ing. Alena Bartošová 
Hosté: dle prezenční listiny 
 

Starosta obce Jiří Nepokoj uvítal přítomné, popřál všem hodně zdraví a štěstí do nového roku 
a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Upozornil přítomné, že jednání 
zastupitelstva bude nahráváno.  

Program:                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Výroční zpráva za rok 2017 – poskytování informací 
2. Smlouva o shrnování sněhu na rok 2018 
3. Směrnice o poskytování cestovních náhrad 
4. Různé 

Schváleno 6 hlasy. 

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni Dr. Ondřej Tikovský a Vladimír Vávrů.  
Schváleno 6 hlasy. 

Ad 1) Výroční zpráva za rok 2017 – poskytování informací 

Zastupitelům byla předložena výroční zpráva o činnosti subjektu Obce Vlkov v oblasti 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 1/39/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výroční zprávu za rok 2017 o činnosti subjektu Obce 
Vlkov v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ad 2) Smlouva o shrnování sněhu na rok 2018 

Zastupitelům byla předložena smlouva o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov a Miroslavem 
Kudrnáčem. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov v roce 2018 za cenu 
450 Kč/hod. bez DPH. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 2/39/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov 
a Miroslavem Kudrnáčem. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov v roce 2018 za cenu 450 
Kč/hod. bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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Ad 3) Směrnice o poskytování cestovních náhrad na rok 2018   

Zastupitelům byla předložena směrnice č. 1 Obce Vlkov o poskytování cestovních náhrad na 
rok 2018. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/39/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje směrnici č. 1 Obce Vlkov o poskytování cestovních 
náhrad na rok 2018.  

Ad 3) Různé 

a) Darovací smlouva Městská knihovna Jaroměř 
Zastupitelům byla předložena darovací smlouva mezi dárcem Obcí Vlkov a obdarovaným 
Městskou knihovnou Jaroměř, o poskytnutí finančního daru, určenému na nákup knih do 
výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb. Zastupitelé se shodli na částce 
finančního daru ve výši 8 000 Kč jako v loňském roce. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 4/39/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi dárcem Obcí Vlkov 
a obdarovaným Městskou knihovnou Jaroměř o poskytnutí finančního daru ve výši 8 000 Kč, určenému na 
nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb, a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

b) Smlouva o dílo – webové stránky 

Na základě výsledku poptávkového řízení byla zastupitelům předložena smlouva o dílo mezi 
společností Drualas s. r. o. Praha a Obcí Vlkov. Předmětem smlouvy je zhotovení webových 
stránek v ceně 67 400 Kč a webhosting - roční částka činí 2 000 Kč. Zhotovitel není plátcem 
DPH.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 5/39/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o dílo – zhotovení webových stránek mezi 
zhotovitelem společností Drualas  s. r. o. Praha a objednatelem Obcí Vlkov v ceně 67 400 Kč (zhotovení 
webových stránek) a 2 000 Kč (roční částka za webhosting) a pověřuje starostu jejím podpisem. 

c) Rozpočtové opatření č. 33/2017 

Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtovém opatření na konci roku 2017 
podepsaném starostou v souladu s usnesením zastupitelstva č. 16/38/2017 z 15. 12. 2017: 
Rozpočtové opatření č. 33/2017 zahrnuje: 

 navýšení rozpočtových příjmů o 132 434,79 Kč (daňové příjmy) a o 15 Kč u § 3314 
(knihovní poplatky)  

 přesun rozpočtových výdajů ve výši 40 000 v rámci § 6171 (výměna oken knihovna), 
přesun rozpočtových výdajů ve výši 4 694 Kč u § 5512 (výdaje JSDH), přesun 
rozpočtových výdajů 16 000 v rámci § 3741 (obnova aleje), navýšení rozpočtových 
výdajů o 189 Kč (cestovné OVK). 

Zastupitelé vzali rozpočtové opatření na vědomí. Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu. 

d) Žádost o opravu příjezdové cesty 

Zastupitelům byla předložena žádost pana Petra Prokopa, týkající se opravy příjezdové cesty 
k č. p. 8. Příjezdová cesta není zpevněná, jsou v ní vyjeté koleje a stav povrchu cesty brání 
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příjezdu do domu. Příjezdová cesta je obecní pozemek, starosta navrhuje cestu vysypat 
recyklátem, který zbyl ze stavby autobusové zastávky. Starosta osloví k provedení opravy 
firmu Polák, obec uhradí práci.  

e) Žádost o vyjádření  

Zastupitelům byla předložena žádost Ing. Jitky Grohové o vyjádření k akci „Studna – Vlkov, 
p.p.č. 104/7“ a o vyjádření k sítím technické infrastruktury. Sítě v majetku nebo správě obce 
se na předmětném pozemku nenacházejí. 

Hlasování o souhlasu se stavbou studny: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 6/39/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov vyjadřuje souhlas se stavbou „Studna – Vlkov, p.p.č. 104/7“ 
Ing. Jitce Grohové za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

f) Žádost o opravu kanalizace 

Zastupitelům byla předložena žádost Ing. Konečného (včetně fotodokumentace) o opravu 
obecní kanalizace na jeho pozemku č. 757 – cesta (šachta kanalizace je rozpadlá, potrubí 
ucpané, je třeba zvýšit hloubku uložení potrubí) a č. 25 – zahrada (potrubí vede na povrchu, 
je třeba zvýšit hloubku jeho uložení). Tato část kanalizace je stará a je na ni napojeno i č. p. 16 
a 14, ČOV obecního úřadu, škola a domy v jejím okolí. Pro opravu je nutné zadat vypracování 
projektu. Zastupitelé se rozhodli oslovit Ing. Kordu, který již zpracovával pasport vlkovské 
kanalizace a má pro projekt všechny potřebné podklady. Zajistí V. Bartoš.  

g) Tříkrálová sbírka 2018 
V Tříkrálové sbírce pro Domov sv. Josefa v Žirči bylo ve Vlkově vybráno 4 832 Kč. 

h) Odpadkové koše 
Starosta informoval zastupitele o ústní žádosti pana Hynka, týkající se nákupu 2 nových 
odpadkových košů, které by byly umístěny místo stávajících košů (které jsou prohnilé) na 
obecním pozemku před obchodem p. Hynka. Zastupitelé s nákupem košů souhlasí, jejich 
výběr zajistí starosta obce. 

i) Lhůta pro podání nabídek 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek na 
výběrové řízení „Projektová dokumentace ZTV pro RD Vlkov“. Lhůta byla stanovena 
společností IS engineering, která pro obec provádí administraci této veřejné zakázky, na 
8. 2. 2018. Zastupitelé nemají námitek. 

j) Ročenka obce 

Ročenku obce za rok 2017 zpracuje H. Rezková, rozpočet na ročenku bude 25 000 Kč. 
Uzávěrka příspěvků je 31. 1. 2018. Po diskuzi nad obsahem ročenky zastupitelé přistoupili 
k hlasování o zachování stylu ročenky jako v loňském roce. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 (H. Rezková). 

Závěr 7/39/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov pověřuje Helenu Rezkovou zpracováním ročenky obce Vlkov 
za rok 2017 při zachování stylu ročenky dle roku 2016. 

k) Zakoupení nového sporáku do obecní hospůdky 
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti nájemkyně hospůdky paní Molnárové 
o zakoupení nového elektrického sporáku do obecní Hospůdky pod Lipami. Stávající sporák 
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již dosluhuje a špatně peče. Zastupitelé přistoupili k hlasování o nákupu elektrického 
sporáku v ceně do 10 000 Kč. Nákup zajistí V. Vávrů. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 8/39/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje nákup nového elektrického sporáku do obecní 
hospůdky v ceně do 10 000 Kč. 

l) Sousedské posezení 

Starosta pozval zastupitele na sousedské posezení spojené s ochutnávkou zabíjačkových 
specialit, které se koná v sobotu 20. 1. 2018, a informoval o organizačním zajištění akce. 

m) Oprava márnice 

Starosta sdělil, že oprava márnice a hřbitovní zdi je zhotovitelem panem Malotou zhruba 
dokončená, okna a dveře budou panem Nejmanem zabudovány do 14 dnů. Pan Malota má 
časový skluz proti smlouvě o dílo, dle které by měla nabíhat penalizace. Starosta navrhl, že 
penále by bylo možné kompenzovat věcným plněním - p. Malota by na své náklady zajistil 
instalaci okapu a svodu z vnitřní strany střechy márnice a nabídl obci dle jejích budoucích 
potřeb vypracování slepého rozpočtu zdarma. 

n) Výměna oken v knihovně 
Starosta oznámil, že výměna oken v knihovně panem Šrámkem je uskutečněna, a poděkoval 
panu Vávrů za provedené zednické práce. Malování knihovny by mohlo být provedeno v létě. 

o) Informace starosty k místě výstavby hasičské zbrojnice 

Starosta informoval zastupitele o své schůzce s Ing. Hofmanem z odboru výstavby MěÚ 
Jaroměř ohledně možnosti stavby hasičské zbrojnice ve Vlkově v navržených lokalitách 
(náves, zahrada školy, pozemek u hřiště za rybníkem). Dle sdělení stavebního odboru jsou 
všechna tři místa vyhovující k postavení zbrojnice. Nejkomplikovanější se dle jejich názoru 
jeví výstavba zbrojnice na návsi (z důvodu zásahu do zeleně), jako nejvhodnější považují 
umístění zbrojnice na pozemku vedle hřiště za rybníkem. Stavební odbor doporučil obci 
ověřit si, zda navrhovaná místa splňují parametry dané Hasičským záchranným sborem pro 
stavbu zbrojnice. Zajistí starosta obce. 

p) Informace Dr. Tikovského 

 Dr. Tikovský informoval o svém jednání s Ing. Kovačevičem z Centra pro 
středoevropskou architekturu. Do dalšího zasedání budou připraveny varianty pro 
veřejnou soutěž na celkovou rozvojovou studii obce včetně zástavbových lokalit Z5. 

 Dr. Tikovský seznámil zastupitele s myšlenkou založit spolek Vlkovů, jehož smyslem 
by bylo příležitostné setkávání, výměna zkušeností a účast na obecních a spolkových 
akcích, a představil zastupitelům návrh dopisu k oslovení čtyř Vlkovů v republice. 
Zastupitelé k oslovení obcí nemají námitek. 

 Dr. Tikovský upozornil, že v nově vysazené aleji k Vachkovu mostku jsou ještě volná 
místa na výsadbu několika stromů, a doporučuje připravit dalších 10 sazenic. 
Současně osloví pana Stojana z ochránců přírody k stanovení termínu besedy 
s občany ohledně návrhu aleje k Baliharům.  
Zastupitelé diskutovali i o možnosti obnovení staré polní cesty do Smiřic a o lípě 
republiky. 
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q) Nová starostka SDH 
Velitel JSDH pan Alina oznámil zastupitelstvu, že novou starostkou SDH Vlkov je paní Marie 
Havelková, zástupcem starostky je pan Tomáš Nepokoj. Současně požádal, aby objednávky na 
požární hlídky byly SDH předávány písemně (tato služba je zpoplatněná). Zároveň uvedl, že 
17. – 23. 3. 2018 se bude konat školení na motorovou pilu pro 3 zástupce JSDH (cena školení 
ve výši do 25 000 Kč byla schválena usnesením č. 4/37/2017), a do této doby je třeba zakoupit 
pilu a vybavení. Starosta sdělil, že pila bude v majetku obce, přičemž bude používána pouze 
proškolenými zástupci JSDH. Cena pily bude zahrnuta do rozpočtu JSDH, jež je součástí 
rozpočtu obce. 
 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a stanovil termín příštího zastupitelstva na 
16. 2. 2018 od 19 hodin.  
 

 

 
 
 
Jiří Nepokoj  
starosta obce 
 
 
Ověřovatelé: PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 
  Vladimír Vávrů 
 
 
 
Zapsala dne 18. 1. 2018 Věra Dytrychová 


