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          OUV 48-2/2019 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 3/2019 
konaného dne 1. 2. 2019  

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 
Čas konání: 17.05  - 17.55  h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Ing. Alena Bartošová (příchod 
v 17.07 h), Vladimír Vávrů, Martin Felcman, Helena Rezková, Jan Rezek  
Omluven:  - 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
 

Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka uvítal přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Upozornil přítomné, že jednání zastupitelstva bude pro účely pořízení 
zápisu nahráváno.  

Program:    
1. Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací 
2. Směrnice o poskytování cestovních náhrad na rok 2019 
3. Darovací smlouva s Městskou knihovnou Jaroměř 
4. Účast v kampani Vlajka pro Tibet 
5. Návrh rozpočtu na rok 2019 
6. Různé 

Schváleno 6 hlasy. 

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

Ad 1) Výroční zpráva za rok 2018 o 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 1/3/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výroční zprávu za rok 2018 o činnosti subjektu Obce 
Vlkov v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ad 2) Směrnice o poskytování cestovních náhrad na rok 2019   

Zastupitelům byla předložena směrnice č. 1 Obce Vlkov o poskytování cestovních náhrad na 
rok 2019. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 2/3/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje směrnici č. 1 Obce Vlkov o poskytování cestovních 
náhrad na rok 2019.  
(Příchod Ing. Bartošové v 17.07 h.) 
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Ad 3) Darovací smlouva s Městskou knihovnou 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. Částka finančního daru je ve 
výši 8 000 Kč jako v loňském roce. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/3/2019: 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. 

Ad 4) Účast v kampani Vlajka pro Tibet 

Spolek Lungta oslovil obec s žádostí o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. Zastupitelé 
se shodli stejně jako v minulých letech na účasti obce v této celosvětové akci. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 4/3/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje účast obce Vlkov v kampani „Vlajka pro Tibet“; obec 
dne 10. března 2019 vyvěsí tibetskou vlajku.    

Ad 5) Návrh rozpočtu obce na rok 2019   

Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2019, který byl projednaný 
finančním výborem. Po společném projednání bude rozpočet řádně vyvěšen. Rozpočet je 
navržen jako schodkový, rozdíl mezi příjmy (5 681 800 Kč) a výdaji (7 220 834 Kč) ve výši 
1 539 034 Kč bude hrazen z volných prostředků minulých let. 

Ad 6) Různé   

a) Rozpočtová opatření č. 21 - 22/2018 
Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 21-22/2018, 
schválených starostou na konci roku 2018 na základě usnesení č. 17/2/2018 ze 14. 12. 2018: 

 Rozpočtové opatření č. 21/2018:  
 navýšení rozpočtových příjmů o 14 700 Kč (dotace JSDH)   
 navýšení rozpočtových výdajů o: 962 Kč (§ 3319 pol. 5175 – občerstvení 

cestopisná přednáška), 9 378 Kč (§ 3632 pol. 5137 – venkovní vitrína 
hřbitov), 200 Kč (§ 3399 pol. 5139 – dary jubilea) 

 Rozpočtové opatření č. 22/2018:  
 navýšení rozpočtových příjmů o 91 779,21 Kč (daňové příjmy) a o 1 967,46 Kč 

(§ 3613 pol. 2132 – příjmy z pronájmu) 
 navýšení rozpočtových výdajů o 1037 Kč (§ 3399 pol. 5194 – dary jubilea) 

a o 4 149,81 Kč (§ 6171 pol. 5167 – služby zpracování dat) 
 

Zastupitelé vzali rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření budou přílohou 
zápisu. 
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b) Tříkrálová sbírka 
Starosta obce informoval o výsledku letošní Tříkrálové sbírky. V naší obci bylo vybráno 
4 390 Kč, výtěžek bude použit na nákup nového vybavení pokojů klientů Domova sv. Josefa 
v Žirči, který touto cestou děkuje všem občanům za spolupráci.  

c) Vlajka 

Starosta obce navrhl opatření slavnostní vyšívané vlajky obce. Za tímto účelem byla oslovena 
firma Velebný & Fam s. r. o. Dle obdržené nabídky činí cena vlajky v plnovyšívaném 
provedení se slavnostní žerdí, stojanem, popruhem k nošení žerdě a obalem 55 093 Kč. 
včetně DPH. H. Rezková navrhla zakoupit ještě nástěnný vyšívaný znak obce v hodnotě 
21 780 Kč, rukavice v ceně 851 Kč a stolní vlaječky (propagační předměty). Zastupitelé 
s navrženým souhlasili a přistoupili k hlasování o zadání výroby slavnostní vlajky obce 
a znaku včetně příslušenství.   

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 5/3/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dle nabídky firmy Velebný & Fam s.r.o., Ústí nad 
Orlicí, zadání výroby a nákup: 

 slavnostního provedení vlajky Obce Vlkov, a to v plnovyšívaném provedení se slavnostní žerdí, 
stojanem, popruhem k nošení žerdě, rukavicemi a obalem v celkové ceně 55 944 Kč vč. DPH, 

 nástěnného vyšívaného znaku obce v ceně 21780 Kč vč. DPH. 

d) Dohoda o spolupráci s ČSOP Smiřice 
Starosta obce představil zastupitelům záměr uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi 
Obcí Vlkov a Českým svazem ochránců přírody Smiřice, týkající se dlouhodobé spolupráce 
při rozvoji společných projektů v oblasti environmentální výchovy a ochrany přírody 
a krajiny na obecních pozemcích, které přicházejí v úvahu pro realizaci přírodní 
stezky, obnovy alejí a udržení vody v krajině (stezka do Smiřic, cesta k Baliharům, cesta 
k Zezuli). Obec Vlkov již s ČSOP Smiřice v minulosti úspěšně spolupracovala na obnově aleje 
k Vachkovu mostku. Uzavření dohody je potřebné pro žádosti o granty a dotační tituly na 
uvedené projekty.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 6/3/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje záměr uzavření Dohody o partnerství a spolupráci 
mezi Obcí Vlkov a Českým svazem ochránců přírody Smiřice a pověřuje starostu jejím budoucím podpisem. 

e) Diskuze 

 Ing. Bartošová nabídla zajištění sbírky pro Domov sv. Josefa v Žirči v rámci 
sousedského posezení, spojeného s ochutnávkou zabíjačkových specialit, které se 
uskuteční 23. 2. 2019. 

 Starosta obce informoval zastupitele o schůzce starosty a místostarosty obce 
s hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem, která se uskuteční ve 
Vlkově dne 5. 2.2019. 

 Starosta informoval o postupu prací při odvodnění zpevněné plochy před OÚ. 
Současně sdělil, že po dohodě se životním prostředím a krajem bude rekonstrukce 
stávajících chodníků realizována po etapách formou oprav.  

 V zatáčce při příjezdu do Vlkova bude instalováno zrcadlo. 
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 Křížek na návsi bude zapsán jako národní kulturní památka, zastupitelé 
diskutovali o jeho opravě a shodli se na podobě plaňkového plotu okolo křížku. 

 Starosta informoval o proběhlém úspěšném hasičském plese 26. 1. 2019.  
Na Posezení pod lipami 6. 7. 2019 zahraje hudební skupina Korky. 

 M. Felcman a Ing. Bartošová vznesli dotazy týkající se úpravy jízdního řádu 
autobusů – po upřesnění konkrétních údajů bude učiněn dotaz u provozovatele - 
Královéhradeckého kraje. 

 Starosta sdělil, že  MěVaK Jaroměř bude o odkalování vodovodního řadu obec 
v předstihu informovat. 

 Starosta informoval zastupitele, že Správa silnic KHK kontaktovala obec ohledně 
výhledu realizace stavby kanalizace. V odpovědi uvedl, že horizont se prodlužuje 
vzhledem k nedostatku dotačních titulů a případné změně koncepce na dobu po 
roce 2023 a dále. 

 Host Ing. Miloš Konečný vznesl dotaz k revitalizaci Dvořákovy uličky a současně 
připomněl historické využití této spojnice. Starosta odpověděl, že obec má v plánu 
ve spolupráci s ochránci přírody Dvořákovu uličku obnovit jako naučnou stezku 
a do budoucna ji prodloužit až k Labi.  

 Ing. Miloš Konečný sdělil, že připravuje menší publikaci, která se bude věnovat 
padesáti letům stolního tenisu ve Vlkově od roku 1967 do roku 2017. 
Samostatnou kapitolou v této knížce bude historie hasičského sboru ve Vlkově. 
Ing. Konečný uvedl, že 5. 5. 1934 byl v Hostinci U Konečných slavnostně založen 
SDH ve Vlkově (a v lednu 1935 byl uskutečněn první hasičský ples). Zastupitelé 
poděkovali Ing. Konečnému za příspěvek. 

 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům i zastupitelům za 
účast. Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce je stanoven na 15. 3. 2019 od 19 h. 
 

 

 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
Ověřovatelé: Vladimír Vávrů 
  Jan Rezek 
   
 
 
 
Zapsala dne 8. 2. 2019 Ing. Věra Dytrychová 


