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          OUV 82-2/2019 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 4/2019 
konaného dne 15. 3. 2019  

 

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 
Čas konání: 19.07 – 19.52 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Ing. Alena Bartošová, Martin 
Felcman, Helena Rezková, Jan Rezek  
Omluven:  Vladimír Vávrů 
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. Rozpočet obce na rok 2019   
2. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020 a 2021 
3. Aktualizace plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace 
4. Aktualizace programu obnovy venkova 
5. Různé 

Schváleno 6 hlasy. 

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni paní Helena Rezková a pan Martin Felcman. Schváleno 6 hlasy. 

 

Ad 1) Rozpočet obce na rok 2019     

Starosta obce předložil návrh rozpočtu Obce Vlkov na rok 2019, v členění na závazné 
ukazatele paragrafy, zveřejněný v zákonem předepsané lhůtě 15 dnů a projednaný finančním 
výborem obce. Rozpočtové příjmy jsou ve výši 5 681 800 Kč a výdaje ve výši 7 220 834 Kč, 
financování je 35 000 Kč, rozpočet je schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 1 539 034 Kč 
bude uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých let. Zastupitelé k rozpočtu neměli 
připomínky a přistoupili k hlasování. 

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

Závěr 1/4/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Vlkov na rok 2019 jako schodkový s příjmy 
5 681 800 Kč, výdaji 7 220 834Kč a financováním ve výši 35 000 Kč, v členění na závazné ukazatele 
paragrafy. Schodek rozpočtu ve výši 1 539 034 bude uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých 
let. 
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Ad 2) Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020 a 2021 

Starosta obce předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vlkov na rok 2020 
a 2021 zveřejněný v zákonem předepsané lhůtě 15 dnů a projednaný finančním výborem 
obce. Zastupitelé neměli připomínky a přistoupili k hlasování. 

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

Závěr 2/4/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Vlkov na rok 2020 
a 2021.    

Ad 3) Aktualizace plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace 

Zastupitelům byla předložena aktualizace plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace 
na období 2019 – 2028. Aktualizace spočívá v navýšení roční částky na obnovu vodovodu na 
35 000 Kč, která je v souladu s výší ročního pachtovného za pronájem vodovodu dle smlouvy 
s MěVaK Jaroměř. 

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

Závěr 3/4/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace 
Obce Vlkov na období 2019 - 2028. 

Ad 4) Aktualizace Programu obnovy venkova 

Starosta předložil zastupitelům aktualizaci Programu obnovy venkova Obce Vlkov na období 
2019 - 2022:   

 téma hasičská zbrojnice (předpokládané náklady 7 500 000 Kč) - dotační titul 
Ministerstva vnitra 

 oprava hřbitova (předpokládané náklady 200 000 Kč) a naučná stezka (předpokl. 
náklady 200 000 Kč) - dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj 

 záměry oprav - (krajský dotační titul Program obnovy venkova): 
 garáž u budovy bývalé školy (předpokládané náklady 450 000 Kč) 
 výměna oplocení školy (předpokládané náklady 200 000 Kč) 
 oprava chodníku ke hřbitovu (předpokládané náklady 600 000 Kč) 

 veřejné osvětlení k chodníku ke hřbitovu (předpokládané náklady 500 000 Kč) - 
krajský dotační titul Program obnovy venkova 

 zpevněná plocha u OÚ a řešení odvodnění (předpokládané náklady 800 000 Kč) – 
krajský dotační titul Program obnovy venkova 

Helena Rezková navrhla doplnit do Programu obnovy venkova zřízení nového chodníku 
včetně koncepce odvodnění v lokalitě „Na hlavní“. Starosta uvedl předpokládanou výši 
nákladů 500 000 Kč a realizaci z krajského dotačního titulu Program obnovy venkova. Po 
doplnění bodu do Programu obnovy venkova obce zastupitelé přistoupili k hlasování. 

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

Závěr 4/4/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje aktualizaci Programu obnovy venkova Obce Vlkov na 
období 2019 – 2022: 

 téma hasičská zbrojnice (předpokládané náklady 7 500 000 Kč) - dotační titul Ministerstva 
vnitra 

 oprava hřbitova (předpokládané náklady 200 000 Kč) a naučná stezka (předpokládané náklady 
200  000 Kč) - dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj 

 záměry oprav - (krajský dotační titul Program obnovy venkova): 
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  garáž u budovy bývalé školy (předpokládané náklady 450 000 Kč) 
  výměna oplocení školy (předpokládané náklady 200 000 Kč) 
  oprava chodníku ke hřbitovu (předpokládané náklady 600 000 Kč) 

 veřejné osvětlení k chodníku ke hřbitovu (předpokládané náklady 500 000 Kč) - krajský dotační 
titul Program obnovy venkova 

 zpevněná plocha u OÚ a řešení odvodnění (předpokládané náklady 800 000 Kč) – krajský 
dotační titul Program obnovy venkova 

 zřízení nového chodníku včetně koncepce odvodnění v lokalitě „Na hlavní“ (předpokládané 
náklady 500 000 Kč) – krajský dotační titul Program obnovy venkova 

Ad 5) Různé 

a) Pověření starosty 
V souvislosti se schváleným Programem obnovy venkova obce Vlkov starosta požádal 
zastupitele, aby jej pověřili zadáváním výzev k podání nabídky v rámci poptávkových řízení 
na jednotlivé tituly programu v souladu s obecní směrnicí o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu.   

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. J. Veverka). 

Závěr 5/4/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje pověření starosty obce k zadávání výzev k podání 
nabídek k jednotlivým akcím z Programu obnovy venkova obce Vlkov na období 2019 – 2022 v souladu 
s obecní směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

b) Vyúčtování sousedského posezení 
Starosta podal informaci o výsledku sbírky pro Domov sv. Josefa, která se uskutečnila v rámci 
sousedského posezení, spojeného s ochutnávkou zabíjačkových specialit dne 23. 2. 2019. Byla 
vybrána částka 11 210 Kč, což je o 2 689 Kč více než vloni. Domov sv. Josefa si velmi této 
pomoci váží a děkuje. 
Náklady na akci činily 10 655 Kč. Akce byla občany hodnocena velmi pozitivně. V této 
souvislosti starosta poděkoval všem občanům a zastupitelům, kteří se do této akce zapojili. 

c) Poděkování 

Starosta obce poděkoval Heleně Rezkové za přípravu ročenky a její úspěšné vydání.  

d)    Svoz nebezpečného odpadu, úklid obce 

Starosta informoval zastupitele o termínu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který 
provede firma Marius Pedersen ve Vlkově dne 16. 3. 2029 od 10:10 do 10:40 h.  
Úklid obce v rámci celonárodní akce „Ukliďme Česko“ se koná v sobotu 6. 4. 2019 od 
9 hodin. Kontejner na komunální odpad bude občanům k dispozici od 5. do 7. 4. 2019. 
Starosta požádal hasiče o vymezení prostoru za autobusovou zastávkou pro umístění 
kontejneru. 

e) Hasičská stříkačka 

Starosta sdělil zastupitelům informaci velitele JSDH pana Aliny, že u stávající hasičské 
stříkačky je zadřené čerpadlo. Starosta tuto situaci považuje za havarijní stav, jednotka obce 
nemůže být bez funkční hasičské stříkačky. Řešením je nákup repasované hasičské stříkačky. 
Stávající stříkačka je stará 30 let, přičemž její předpokládaná životnost je 15 let.  
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S ohledem na havarijní stav a odvrácení mimořádných nebezpečí a škod na majetku starosta 
rozhodl o zadání této specifické zakázky jedinému uchazeči -  Janu Konečnému JK STILL, 
Výrava. Cena za nákup repasované hasičské stříkačky dle nabídky činí 149 600 Kč (neplátce 
DPH). O této výjimečné situaci nechal po krátké diskuzi starosta hlasovat.  

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

Závěr 6/4/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje s ohledem na havarijní stav a odvrácení 
mimořádných nebezpečí nákup repasované hasičské stříkačky v ceně 149 600 Kč od dodavatele Jan 
Konečný JK STILL, Výrava (neplátce DPH). 

f) Rozpočtové opatření č. 1/2019 

V souvislosti se schváleným nákupem hasičské stříkačky bylo zastupitelům předloženo na 
tento mimořádný výdaj rozpočtové opatření č. 1/2019, spočívající v navýšení rozpočtových 
výdajů u § 5512 pol. 6122 o 149 600 Kč.  

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

Závěr 7/4/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019. 

Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu. 

g) Diskuze 

 Starosta sdělil zastupitelům, že během dubna bude instalována pískovcová dlažba 
a přístupové nášlapné pískovcové desky u křížku na návsi. Současně oznámil stav 
oprav vnitřního vstupního prostoru do budovy bývalé školy - štukatérské práce byly 
dokončeny a následně bude provedena výmalba chodby a schodiště včetně výměny 
zábradlí. Na léto 2019 může být naplánována výmalba knihovny a obecní hospůdky. 

 Zastupitelé diskutovali o uložených historických kulisách v budově bývalé školy, bylo 
navrženo jejich nabídnutí do depozitáře muzea. Možnosti nabídky zjistí Dr. Tikovský. 

 Starosta informoval o možnosti směn pozemků mezi obcí a ZOD Rasošky – 
v souvislosti s realizací Dvořákovy uličky a cesty k Zezuli.  

 Knihovnice Milena Havlová poděkovala Janu Rezkovi za uskutečnění zajímavé besedy 
s názvem Amerikou od východu na západ a zase zpět, kterou obecní knihovna 
pořádala dne 9. 3. 2019. 

 Starosta oznámil zastupitelům termín pracovní schůzky 9. 5. 2019 od 18 hodin. 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům i zastupitelům za 
účast. Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce je stanoven na 24. 5. 2019 od 19 h 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
Ověřovatelé: Helena Rezková   
Martin Felcman  
 
Zapsala dne 19. 3. 2019 Ing. Věra Dytrychová 


