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          OUV 2-323/2019 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 7/2019 
konaného dne 23. 8. 2019  

 

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 
Čas konání: 19.08 h – 19.46 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, Ing. Alena Bartošová, Martin Felcman, Jan Rezek  
Omluveni:  Helena Rezková, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Vladimír Vávrů 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
 

Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka uvítal hosty a přítomné zastupitele, omluvil nepřítomné 
a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomni byli upozorněni, že jednání 
zastupitelstva bude pro účely pořízení zápisu nahráváno.  

Program:    
1. Výběrové řízení – pacht Hospůdky Pod lipami 
2. Poptávkové řízení na ošetření stromů 
3. Možnosti přihlášení obce do dotačních titulů 
4. Různé 

Schváleno 4 hlasy.  

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni Ing. Alena Bartošová a Martin Felcman. Schváleno 4 hlasy. 

Ad 1) Výběrové řízení – pacht Hospůdky Pod lipami  

Dne 1. 8. 2019 byl zveřejněn záměr pachtu nebytových prostor č. p. 120 na p. č. 19/2 
(Hospůdka Pod lipami) od 16. 9. 2019. Ukončení příjmu žádostí bylo 22. 8. 2019 ve 20 hodin. 
S nabídkou se přihlásil 1 zájemce – Ing. Jana Matisová. Proběhlo otevření obálky, starosta 
seznámil zastupitele s nabídkou. Nabídka byla v souladu s vypsanými podmínkami, zastupitelé 
přistoupili k hlasování. 
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 1/7/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Ing. Janu Matisovou jako pachtýře Hospůdky Pod 
lipami od 16. 9. 2019. 

V souvislosti s výsledkem výběrového řízení zastupitelé přistoupili ke schválení pachtovní 
smlouvy na pacht pohostinství. Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výše pachtu 
činí 1 Kč ročně. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 2/7/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o pachtu pohostinství Hospůdky Pod lipami 
mezi Obcí Vlkov (propachtovatelka) a Ing. Janou Matisovou (pachtýř) od 16. 9. 2019 a pověřuje starostu 
jejím podpisem. Roční výše pachtovného činí 1 Kč. 
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Ad 2) Poptávkové řízení na ošetření stromů  

V rámci poptávkového řízení na ošetření stromů byly osloveni se žádostí o cenovu nabídku: 
Jindřich Pražák, Žďár nad Orlicí; Edita Páslerová - INZAHRADY Hronov; Tomáš Mauer – 
Treecare, Brandýs n. Orlicí; Martin Hebelka, Jaroměř; a Tomáš Groh, Teplice n. Metují 
(zástupce této firmy byl přítomen otevírání obálek). Jindřich Pražák podává nabídku s firmou 
Jan Bičiště, Hradec Králové. Starosta konstatoval, že zadávacími podklady byla provedená 
kontrolní prohlídka stromů z 22. 5. 2019, v rámci níž byla vypracována studie – které stromy 
potřebují konkrétní zásah a v jakém rozsahu. 
Na obec byly doručeny v uzavřených obálkách 3 nabídky. 
Starosta přistoupil k otevírání obálek.  
 

Firma       Kč vč. DPH 
Jan Bičiště, Jindřich Pražák – Hradec Králové  156 753 Kč  
Edita Páslerová – Hronov    199 800 Kč  
Tomáš Groh – Teplice n. Metují   128 200 Kč 
 

Nejnižší cena nabídky je od firmy Tomáše Groha, Teplice nad Metují. Na základě kritéria 
nejnižší ceny starosta navrhl hlasovat o nabídce této firmy ve výši 128 200 Kč vč. DPH.  

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/7/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje cenovou nabídku firmy Tomáš Groh, Teplice n. Metují, 
na ošetření stromů ve Vlkově ve výši128 200 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.  

Ad 3) Možnosti přihlášení obce do dotačních titulů 

Starosta seznámil zastupitele o aktuálních možnostech přihlášení stavebních akcí do 
dotačních programů, o které bude obec usilovat: 

 chodník 520 m (hlavní chodník ve Vlkově) – dotační program Státního fondu dopravní 
infrastruktury 

 zpevněná plocha před hřbitovem – dotační program MAS Mezi Úpou a Metují 

 oprava oplocení školy a kolny – Program obnovy venkova  

Na následujícím zasedání budou všichni zastupitelé informování o dalších připravovaných 
stavebních, či koncepčních záměrech. 

Ad 4) Různé 

a) 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 Posezení pod lipami 6. 7. 20109) ve výši 791 Kč včetně DPH. 

Hlasování: pro:  4, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 4/7/2019: 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 Posezení pod lipami 6. 7. 2019 - ve výši 791 Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
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b) Rozpočtová opatření č. 14 - 17/2019 
Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 14 – 17/2019, 
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. 14/2019 - navýšení rozpočtových výdajů o 1 955 Kč u § 6117 
pol. 5021 (odměny OVK – roznos lístků volby do EP – hrazeno z dotace) 

 Rozpočtové opatření č. 15/2019 – navýšení rozpočtových výdajů o 3 630 Kč u § 6171 
pol. 5166 (právní služby) 

 Rozpočtové opatření č. 16/2019 – navýšení rozpočtových výdajů o 37 920 Kč u § 6171 
pol. 5169 (dokumentace BOZP, PO, bezpečnostní značení) 

 rozpočtové opatření č. 17/2019 – navýšení rozpočtových výdajů o 2 496 Kč u § 6171 
pol. 5171 (opravy elektro) 

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

c) Rozpočtové opatření  
V souvislosti s výsledkem poptávkového řízení na ošetření stromů zastupitelé přistoupili 
k schválení rozpočtového opatření ve výši 128 200 Kč, spočívající v navýšení výdajů u § 3745 
pol. 5169. 

Hlasování: pro:  4, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 5/7/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2019. 
Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu. 

d) Informace starosty – kalendář následujících událostí 

 Tvořivé odpoledne 25. 8. 2019 

 Letní kino 30. 8. 2019 

 Svoz nebezpečného odpadu 7. 9. 2019 

 Burza podzimního oblečení 5. - 9. 9. 2019  

 Vlkovský jarmark 14. 9. 2019 

 Zájezd do Koněpruských jeskyní 21. 9. 2019 

 Vinobraní 5. 10. 2019 

 Zájezd na muzikál 19. 10. 2019 

 Vítání občánků 20. 10. 2019 

 Mikulášská nadílka 7. 12. 2019 

 Adventní posezení 8. 12. 2019 

 Hasičský ples 25. 1. 2020 

Termíny dalších akcí pro následující rok budou oznámeny a koordinovány na příštím zasedání, 
nebo pracovní schůzce zastupitelů. 

Dne 19. 9. 2019 bude obecní knihovna uzavřena. 
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e) Diskuze  

 U kontejnerů u obchodu ve Vlkově se opakovaně objevují pytle s komunálním 
odpadem. Starosta navrhuje možnost monitorování prostoru kontejnerů, hřbitova 
a bioodpadu na hřišti. 

 Termín přistavení velkokapacitního kontejneru na komunální odpad pro občany bude 
stanoven na pracovní schůzce. 

 Starosta informoval o úklidu obecního sklepa. 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům i zastupitelům za účast. 
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce je stanoven na 18. 10. 2019 od 19 h v kanceláři 
obecního úřadu. Termín pracovní schůzky zastupitelů je 12. 9. 2019 od 18 h. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Alena Bartošová 
  Martin Felcman 
 
 
 
 
Zapsala dne 27. 8. 2019 Ing. Věra Dytrychová 


