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          OUV 2-197/2019 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 5/2019 
konaného dne 24. 5. 2019  

 

 

 

Místo konání: zasedací místnost OÚ ve Vlkově 
Čas konání: 18.18 – 19.30 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Ing. Alena Bartošová, Vladimír 
Vávrů, Helena Rezková, Jan Rezek (příchod v 18.20 h) 
Omluven:  Martin Felcman 
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. Smlouva s Ochranným svazem autorským 
2. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK na zachování základních služeb 

a občanské vybavenosti 
3. Smlouva o budoucí smlouvě darovací o převodu nemovitosti s T. J. Sokol Vlkov 
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 
5. Návrh pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 
6. Různé 

Schváleno 5 hlasy.  

(Příchod Jan Rezek v 18.20 h) 

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., a Ing. Alena Bartošová. Schváleno 6 hlasy. 

Ad 1) Smlouva s ochranným svazem autorským 

Zastupitelům byla předložena licenční smlouva s Ochranným svazem autorským pro práva 
k dílům hudebním, z. s., zahrnující licenci OSA, INTERGRAM a OAZA k užití děl 
prostřednictvím místního rozhlasu na rok 2019 ve výši 5 057 Kč včetně DPH.  

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

Závěr 1/5/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi Obcí Vlkov a Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. Praha, za licenci k užití děl prostřednictvím místního 
rozhlasu na rok 2019 ve výši 5 057 Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 2) Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK na zachování základních 
služeb a občanské vybavenosti 

Na základě podané žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje Podpora 
provozu prodejen na venkově (schválené usnesením č. 14/2/2018) byla zastupitelům 



2 

 

předložena smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK 19RRD10-0009 na realizaci 
projektu s názvem „Podpora provozu prodejny v obci“ ve výši 50 000 Kč týkající se podpory 
místního obchodu. 

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

Závěr 2/5/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje č. 19RRD10-0009 mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Vlkov ve výši 
50 000 Kč na realizaci projektu s názvem „Podpora provozu prodejny v obci“ a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

Ad 3) Smlouva o budoucí smlouvě darovací o převodu nemovitosti s T. J. Sokol Vlkov 

Zastupitelům byla předložena smlouva o budoucí smlouvě darovací o převodu nemovitosti 
mezi budoucím dárcem T. J. Sokol Vlkov a budoucí obdarovanou Obcí Vlkov, týkající se 
budoucího převodu vlastnického podílu 5/9 pozemku č. parc. 19/3. Darovací smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 31. 12. 2022.  

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

Závěr 3/5/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací o převodu 
nemovitosti mezi budoucím dárcem T. J. Sokol Vlkov a budoucí obdarovanou Obcí Vlkov, týkající se 
budoucího převodu vlastnického podílu 5/9 pozemku č. parc. 19/3, a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních 
údajů 

Zastupitelům byl předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro 
ochranu osobních údajů mezi Obcí Vlkov a SMS-služby s. r. o., spočívající ve změně osoby 
pověřence, jímž je Helena Kuthanová (e-mail: helena.kuthanova@sms-sluzby.cz, 
tel.: 777919771). 

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

Závěr 4/5/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb 
pověřence pro ochranu osobních údajů mezi Obcí Vlkov a SMS-služby s. r. o. a pověřuje starostu jeho 
podpisem. 

Ad 5) Návrh pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 

Starosta obce seznámil zastupitele s modelací pojištění odpovědnosti zastupitelů obce od 
pojišťovny Kooperativa, týkající se pojištění odpovědnosti vyplývající z výkonu funkce 
zastupitele obce. Limit pojistného plnění je 5 000 000 Kč, výše ročního pojistného činí 
3 750 Kč. 

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

Závěr 5/5/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje návrh pojištění Obce Vlkov, zpracovaný pojišťovnou 
Kooperativa na pojištění odpovědnosti vyplývající z výkonu funkce zastupitele obce ve výši ročního 
pojistného 3 750 Kč a pověřuje starostu podpisem pojistné smlouvy. 

Ad ) Různé 

a) Rozpočtová opatření č. 2 -7/2019 
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Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 2 - 7/2019, 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. 18/2/2018 z 14. 12. 2018: 

 Rozpočtové opatření č. 2/2019 - navýšení rozpočtových výdajů o: 
 10 771 Kč u § 5512 pol. 5134 (vycházkové oděvy JSDH) 
 20 328 Kč u § 2321 pol. 5171 (oprava silničních dešťových kanálů – Švamberk, 

Zelenka) 
 1 883 Kč u § 2321 pol. 5171 (oprava ČOV OÚ) 
 480 Kč u § 6171 pol. 5179 (členský příspěvek SMO) 
 3 110 Kč u § 6171 pol. 5171 (oprava omítek v bývalé škole) 

 Rozpočtové opatření č. 3/2019 - navýšení rozpočtových výdajů o 19 808 Kč u § 6171 
pol. 5171 (výmalba haly a schodiště bývalé školy) 

 Rozpočtové opatření č. 4/2019 – navýšení rozpočtových výdajů o: 
 6 300 Kč u § 6171 pol. 5171 (opravy – instalatérské práce na OÚ a v bývalé 

škole) 
 19 600 Kč u § 3745 pol. 5169 (údržba zeleně – růže) 

 Rozpočtové opatření č. 5/2019 – navýšení rozpočtových výdajů o: 
 9 467 Kč u § 6171 pol. 5171 (malování hospůdka, nátěr předzahrádky) 
 5 992 Kč u § 2221 pol. 5171 (nátěr autobusové zastávky) 

 Rozpočtové opatření č. 6/2019 – navýšení rozpočtových výdajů o 6 292 Kč u § 2321 
pol. 5171 (oprava a výměna dešťových kanálů u hasičské zbrojnice a dětského hřiště) 

 Rozpočtové opatření č. 7/2019  - navýšení rozpočtových příjmů o 29 000 Kč u pol. 
4111 (dotace na volby do EP) a navýšení rozpočtových výdajů o: 
  6 629 Kč u § 6171 pol. 5166 (právní služby) 
 13 390 Kč u § 6117 (výdaje na volby do EP) 

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

b) Smlouva o poskytování služeb v oblasti BOZP a PO 

Starosta obce předložil zastupitelům smlouvu mezi společností Extéria s. r. o. Ostrava a Obcí 
Vlkov o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO. Roční odměna za 
služby činí 8 190 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 6/5/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi společností Extéria s. r. o. Ostrava 
a Obcí Vlkov o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO v roční výši 8 190 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 

c) Smlouva s OSA 
Zastupitelstvu byla předložena licenční smlouva od Ochranného svazu autorského pro práva 
k dílům hudebním, z. s. Praha o veřejném provozování hudebních děl prostřednictvím 
reprodukčních přístrojů (TV v Hospůdce Pod lipami) v celkové výši 7 700 Kč na období 
4/2019 -3/2020.  
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
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Závěr 7/5/2018: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje licenční smlouvu mezi Obcí Vlkov a Ochranným 
svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. Praha o veřejném provozování reprodukovaných 
hudebních děl (TV Hospůdka Pod lipami) a pověřuje starostu jejím podpisem. 

d) Strategický plán rozvoje 

Starosta obce informoval zastupitele o nutnosti obce mít zpracovaný Strategický plán rozvoje 
obce, který je nezbytný pro žádání o většinu dotací – předmět dotace musí být v souladu se 
strategickým plánem. Strategický plán musí být komunitně schválen. Byla oslovena 
společnost Dabona s. r. o. s žádostí o nabídku na zpracování strategického plánu, nabídková 
cena činí 24 200 Kč vč. DPH. Ohledně tohoto tématu následovala diskuze vedení obce 
s přítomnými hosty a poté zastupitelé přistoupili k hlasování.  

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

Závěr 8/5/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zadání zpracování Strategického plánu rozvoje obce 
Vlkov firmě Dabona s. r. o., Rychnov n. Kněžnou, v ceně 24 200 Kč vč. DPH. 

e) Informace starosty 

 U lokality Z5 obec dospěla ve spolupráci s právníkem Mgr. Ing. Jandurou k písemné 
formě dohody o parcelaci, očekává se vyjádření ještě jednoho vlastníka.  

 Byla vymalována Hospůdka Pod lipami, natřena předzahrádka a autobusová zastávka. 

 Starosta poděkoval Sokolu za brigádu na úklid dětského hřiště. Materiál na opravu 
povalových chodníků na dětském hřišti má obec nakoupený, opravu provede firma 
Vladimír Vávrů. 

 Obec opravila propadlé kanalizační šachty. 

 Obec má zhotovený vyšívaný znak a vlajku. 

f) Smlouva o právo provést stavbu kanalizace 
Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy o právu provést stavbu kanalizace mezi Obcí 
Vlkov a vlastníky pozemků p. č. 29, 25, 757 a 529/9, kterými prochází trasa kanalizace pro její 
rekonstrukci. 

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

Závěr 9/5/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvy o právu provést stavbu kanalizace mezi Obcí 
Vlkov a vlastníky pozemků p. č. 29, 25, 757 a 529/9, kterými prochází trasa kanalizace pro její 
rekonstrukci, a pověřuje starostu jejich podpisem. 

g) Sdělení starosty 

 Obec zadala zpracování arboristického posudku na vlkovské stromy. 

 Odstranění proschlých větví u lip u hřbitova a odstranění jmelí na lípách na návsi 
zajistí Jindřich Pražák. 

 Bylo uklizeno hřiště za rybníkem – popel po „Pálení čarodějnic“ a tráva. 60 tun 
odpadu bylo odstraněno na skládku.  

 Opakovaně dochází k odkládání komunálního odpadu na skládku bioodpadu na 
hřišti za rybníkem. Zastupitelé a hosté diskutovali o možnostech řešení problematiky 
sběru bioodpadu. 

 Bude vyhlášen dotační titul investice do sportovního zařízení, v rámci kterého bude 
možné opravit stěnu v sokolovně – rozpočet zadá a záměr podá T. J. Sokol Vlkov. 
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h) Diskuze 
Host Josef Malý sdělil svůj pohled na údržbu obce a obecní zeleně (nedosekaná tráva, potřeba 
prořezání stromů). Zastupitelé a hosté diskutovali ohledně stavu zeleně a dalších variant její 
údržby s ohledem na ekonomické možnosti obce. Téma bude dořešeno na pracovní schůzce 
zastupitelů dne 6. 6. 2019 od 18.30 h. 

i) Další informace starosty 

 Došlo ke změně koncepce odvodnění budoucí zpevněné plochy před OÚ.  

 Obec je ve správním řízením s odborem životního prostředí MěÚ Jaroměř. Projednání 
za účasti starosty obce a Ing. Kordy se uskuteční 6. 6. 2019. 

 Uschlá jeřabina u č. p. 20 byla pokácena, další uschlá jeřabina u č. p. 14 bude 
odstraněna v nadcházejícím týdnu. 

 Ve spolupráci s Ing. Bohuslavem Koubou dochází k nutné úpravě výhledu Plánu 
rozvoje a vodovodu a kanalizací Královéhradeckého kraje za obec Vlkov. Zastupitelé 
diskutovali o možnostech řešení čištění odpadních vod. Bude zažádáno o posouzení 
koncepcí variant čištění odpadních vod s ohledem na následná ekonomická hlediska. 

 V rámci obnovení Dvořákovy uličky dojde vyrovnání (sesvahování) terénních 
nerovností.  Obec uhradí pořízení oplocení mezi uličkou a č. p. 12. 

 Vedení obce bude v následujícím týdnu jednat na Krajském úřadu Královéhradeckého 
kraje o možných dotačních titulech pro naši obec v rámci Programu obnovy venkova.  

 Starosta obce jednal s manažerkou MAS Mezi Úpou a Metují paní Zdeňkou 
Hovorkovou ohledně možnosti uplatnění dotačních titulů. Pro naši obec připadá 
v úvahu zažádání o dotace na opravu garáže a plotu okolo bývalé školy.  

j) Doplnění diskuze 

 Helena Rezková upozornila na nebezpečné uschlé větve u starých jabloní v aleji 
k Vachkovu mostku. Jan Rezek prořez projedná s panem Stojanem z ČSOP Smiřice. 

 
 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům i zastupitelům za 
účast. Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce je stanoven na 27. 6. 2019 od 19 h 
v kanceláři obecního úřadu. 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
Ověřovatelé: PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 
  Ing. Alena Bartošová 
 
 
 
Zapsala dne 29. 5. 2019 Ing. Věra Dytrychová 


