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          OUV 2-402/2019 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 8/2019 
konaného dne 18. 10. 2019  

 

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 
Čas konání: 19.07 – 20.02 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský (příchod v 19.07 h), Ph.D., Vladimír 
Vávrů, Martin Felcman, Helena Rezková, Jan Rezek  
Omluveni:  Ing. Alena Bartošová 
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. Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2020 
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 
3. Strategický plán rozvoje obce 
4. Projednání kupní ceny pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Vlkov u Jaroměře včetně staveb 

a příslušenství 
5. Informace o běžících, připravovaných stavebních či koncepčních záměrech 
6. Různé 

Schváleno 5 hlasy.  

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni Helena Rezková a Vladimír Vávrů. Schváleno 5 hlasy. 

Ad 1) Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2020 

 MS Paseky Rasošky 
Obec obdržela žádost MS Paseky Rasošky o dotaci z rozpočtu obce na r. 2019 ve výši 10 000 Kč. 
(Příchod Dr. Tikovského v 19.07 h.) Dotace bude použita na nákup bažantů, koroptví, zajíců, 
krmiva, nájemné a škod způsobené zvěří. 

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

Závěr 1/8/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost MS Paseky Rasošky o dotaci z rozpočtu obce na 

r. 2020 ve výši 10 000 Kč. 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2020 pro MS Paseky Rasošky ve výši 10 000 Kč.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se:  0. 
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Závěr 2/8/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Obce Vlkov v r. 2020 MS Paseky Rasošky ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 T. J. Sokol Vlkov 
Obec obdržela žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2020 ve výši 80 000 Kč. 
Dotace bude použita na úhradu energií v sokolovně, obnovu inventáře a technickou údržbu 
sokolovny, výdaje na akce (úhrada jízdného na sportovní akce, zajištění akcí zejména pro děti 
ve Vlkově).  
Z přítomných zastupitelů účastnících se hlasování jsou tři zastupitelé členy T. J. Sokol Vlkov 
(Helena Rezková, Jan Rezek, Vladimír Vávrů). 

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

Závěr 3/8/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na 

r. 2020 ve výši 80 000 Kč. 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2020 pro T. J. Sokol Vlkov ve výši 80 000 Kč.  

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

Závěr 4/8/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Obce Vlkov v r. 2020 T. J. Sokol Vlkov ve výši 80 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 SDH Vlkov 
Obec obdržela žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2020 ve výši 50 000 Kč. Dotace 
bude použita na pokrytí provozních nákladů, opravy a údržbu hasičské techniky a zařízení, 
nákup nového hasičského a sportovního vybavení potřebného k výjezdům a možnosti účastnit 
se na závodech, podporu a zlepšení pořádání akcí pro veřejnost a děti. Z přítomných 
zastupitelů účastnících se hlasování jsou tři zastupitelé členy SDH Vlkov (Ing. Jaroslav Veverka, 
Martin Felcman, Vladimír Vávrů). 

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

Závěr 5/8/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2020 

ve výši 50 000 Kč. 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2020 pro SDH Vlkov ve výši 50 000 Kč.  

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

Závěr 6/8/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Obce Vlkov v r. 2020 SDH Vlkov ve výši 50 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 Obecný zájem, z. ú. 
Zastupitelům byla předložena žádost o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na rok 2020 od 
pečovatelské služby Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 15 000 Kč. Dotace bude použita za 
účelem zajištění fungování organizace Obecný zájem, z. ú., která zajišťuje poskytování 
sociálních služeb dle § 40 a § 44 zákona č.  108/2006 Sb. (pečovatelské a odlehčovačí služby). 
Pečovatelská služba zajišťuje v naší obci péči o seniory.  

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

Závěr 7/8/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu Obce Vlkov na r. 2020 

společnosti Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 15 000 Kč. 
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Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce na r. 2019 společnosti Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 15 000 Kč. 
Společnost bude oslovena s dotazem na vyhodnocení spolupráce s obyvateli týkající se sdělení 
počtu osob, kterým ve Vlkově pečovatelské služby poskytuje.  

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

Závěr 8/8/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Obce Vlkov v r. 2020 společnosti Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 15 000 Kč a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

Ad 2) Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2020, který byl projednaný finančním 
výborem. Po společném projednání bude rozpočet řádně vyvěšen. Rozpočet je navržen jako 
schodkový, rozdíl mezi příjmy (5 676 000 Kč) a výdaji (15 551 418 Kč) ve výši 9 875 418 Kč 
bude hrazen z volných prostředků minulých let. Starosta uvedl, že rozpočet byl sestaven 
s ohledem na nadcházející stavební akce, přičemž obec se bude snažit na většinu z nich žádat 
o dotační tituly, ale v tuto chvíli nemůžeme říci, jak budeme úspěšní. Starosta požádal 
zastupitele o vyjádření. Místostarosta obce považuje za rozumné nespotřebované prostředky 
minulých let takto využít. Do návrhu rozpočtu na základě připomínky Heleny Rezkové byla 
doplněna na výdajové straně rozpočtu položka na opravu prosklení sokolovny ve výši 
200 000 Kč, čímž se navrhované výdaje zvyšují na 15 751 418 Kč a výsledný navrhovaný rozdíl 
mezi příjmy a výdaji je ve výši 10 075 418 Kč. 

Ad 3) Strategický plán rozvoje obce 

Zastupitelům byl předložen dokument Program rozvoje obce Vlkov na období let 2019 -2024, 
zpracovaný společností Dabona s. r. o. ve spolupráci se zastupitelstvem obce. Program rozvoje 
je vyžadován jako nutný dokument, na který se odkazuje při žádostech o dotace. 

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

Závěr 9/8/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Program rozvoje obce Vlkov na období let 2019 -2024 

vyhotovený odbornou společností Dabona s. r. o. ve spolupráci se zastupitelstvem obce. 

Ad 4) Projednání kupní ceny pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Vlkov u Jaroměře včetně staveb 
a příslušenství 

Na základě schváleného záměru nákupu části pozemku p. č. 16/1 za účelem rozšíření obecního 
prostoru a možné výstavby nové hasičské zbrojnice, kdy je stávající v havarijním stavu 
(usnesení č. 6/6/2019 z 27. 6. 2019) za nabídkovou cenu ve výši 630 Kč/m2 plus cenu 
příslušenství, byl zastupitelům předložen znalecký posudek č. 045-4051/19 ze dne 3. 10. 2019, 
zpracovaný JUDr. Hrnčířem, jehož cílem bylo stanovení cen obvyklých, jak pro uvedený 
vyčleněný pozemek p. č. 16/1 dle GP 231-335/2019 ze dne 30. 9. 2019, tak pro stavby 
a příslušenství, které se na něm nacházejí. S vlastníkem pozemku byla zahájena jednání 
o konečné ceně včetně staveb a příslušenství. Cena pozemku p. č. 16/1 o výměře 1404 m2 byla 
finálně stanovena dle domluvené nabídkové ceny 630 Kč/m2, což činí 884 520 Kč. Cena staveb, 
které se na pozemku nacházejí a cena dle posudku se však zásadně rozcházely s představami 
vlastníka, který za ně původně požadoval 700 000 Kč.   Po dlouhých jednání byl nalezen 
kompromis tak, že cena pozemku bude na úrovni ocenění znaleckým posudkem a za stavby 
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obec zaplatí 425 480 Kč. Zastupitelstvo s ohledem na ust. §  39 odst. 2) Zákona o obcích musí 
projednat navýšení ceny oproti ceně obvyklé (znalecké – v posudku u staveb stanovené na 
245 000 Kč). Důvody, proč obec nezbytně pro svůj rozvoj a plnění povinností potřebuje, jsou 
evidentní, možné zajištění funkčního zázemí pro hasiče jako součást IZS a dotvoření návsi obce 
a jednoty vlastnictví v tomto prostoru, což je také důležité. Obec musí mít možnost nabídnout 
i zázemí pro volnočasové aktivity zejména pro děti a mládež (předpokládá se workoutové 
hřiště), k čemuž je prostor mimo jiné tvořený předmětným pozemkem ideální. Je to pro rozvoj 
obce zásadní investice do budoucna jak pro možné zajištění zázemí pro základní složku IZS, 
tak pro prevenci a zdravý rozvoj další generace (zázemí pro volnočasové aktivity jednak řeší 
aktuální otázku nedostatečného pohybu dětí vůbec a také působí pozitivně na poli 
protidrogové prevence apod.).  Jiný takto komplexně a urbanisticky využitelný prostor se 
v obci nevyskytuje.  Obec má za to, že jsou to důvody hodné zvláštního zřetele, které navýšení 
ceny o cca 13 % oproti ceně znalecké odůvodňují. Výhody pro budoucí rozvoj obce výrazně 
převyšují. Proto se navrhuje za těchto podmínek i za vyšší cenu koupit. Výsledná kupní cena za 
pozemek p. č. 16/1 vyčleněný dle GP 231-335/2019 ze dne 30. 9. 2019 o výměře 1404 m2 
a staveb na něm stojících, včetně venkovních úprav a příslušenství je potom 1 310 000 Kč. 

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

Závěr 10/8/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výslednou kupní cenu pozemku p. č. 16/1 vyčleněného 

dle GP 231-335/2019 ze dne 30. 9. 2019 o výměře 1404 m2 a staveb na něm stojících, včetně venkovních 

úprav a příslušenství ve výši 1 310 000 Kč a pověřuje starostu přípravou kupní smlouvy, která bude následně 

předložena zastupitelstvu ke schválení. 

Rozpočtové opatření č.  24/2019 
V souvislosti se schválenou cenou pozemku p. č. 16/1 včetně příslušenství a v případě 
uskutečnění tohoto prodeje ještě v letošním roce zastupitelé přistoupili ke schválení 
rozpočtového opatření č. 24/2019 na plánovaný výdaj – navýšení rozpočtových výdajů 
o  884 520 Kč u § 5512 pol. 6130 a o 425 480 Kč u § 5512 pol. 6121. Pokud se v letošním roce 
nákup pozemku p. č. 16/1 vč. příslušenství zrealizovat nestihne, návrh rozpočtu na rok 2020 
částku na nákup zahrnuje. 
Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu. 

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

Závěr 11/8/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2019. 

 

Ad 5) Informace o běžících, připravovaných stavebních či koncepčních záměrech 

Starosta obce informoval zastupitele o následujících záměrech: 

 probíhá výstavba veřejného osvětlení ke hřbitovu 

 byl instalován kamerový systém na sledování kontejnerů na tříděný odpad naproti 
obchodu 

 na základě požadavku hasičů bude pro akci Mikuláš k dispozici elektrická zásuvka 
380 V  

 probíhá oprava závady na veřejném osvětlení na Švamberku, kdy vlhkost vyhazuje fáze, 
firma REMO provede přespojkování kabelu 
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 byla podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na hlavní vlkovský 
chodník 520 m 

 byl dokončen velmi pěkný prořez stromů ve Vlkově, úklid větví proběhne počátkem 
následujícího týdne  

 byly položeny sloupky a dokončeno oplocení ve Dvořákově uličce, bude provedeno 
zaměření lomových bodů 

 obdrželi jsme koordinované stanovisko na opravu kolny u bývalé školy, po obdržení 
stanoviska na  opravu plotu bude přihlášeno na dotace z Programu obnovy venkova 

 pro zpevněnou plochu před hřbitovem uplatníme dotaci v rámci MAS Mezi Úpou 
a Metují 

 byl zpracován rozpočet na polní cestu Švamberk- Zezule, v první fázi bude uskutečněna 
oprava silničního krytu (recyklát), po dohodě s Obcí Rasošky bude domluven další 
postup (na návrh zastupitelů bude na začátku polní cesty umístěna značka zakazující 
vjezd motorovým vozidlům) 

 na výstavbu zpevněné plochy před úřadem podána žádost o koordinované stanovisko 

Ad 6) Různé 

a) Rozpočtová opatření  
Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 18, 20-23/2019, 
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. 18/2019 - navýšení rozpočtových výdajů o 1 636 Kč u § 6171 
pol. 5171 (instalatérské práce OÚ a škola) 

 Rozpočtové opatření č. 20/2019 – navýšení rozpočtových výdajů o 2 723 Kč u § 3723 
pol. 5169 (shrnutí bioodpadu) 

 Rozpočtové opatření č. 21/2019 – navýšení rozpočtových výdajů o 37 104 Kč u § 3741 
pol. 6121 (oplocení - ulička) 

 Rozpočtové opatření č. 22/2019 – navýšení rozpočtových výdajů o 1 500 Kč u § 2212 
pol. 5169 (rozpočet k úpravě místní komunikace) a o 3 855 Kč u § 3745 pol. 5139 
(náhradní nože k travní sekačce) 

 Rozpočtové opatření č. 23/2019 – navýšení rozpočtových výdajů o 83 906 Kč u § 6171 
pol. 6122 (kamerový systém) 

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

b) Vyúčtování jarmark 
Náklady na Vlkovský jarmark, uskutečněný 14. 10. 2019, činily 48 355 Kč. Další směřování akce 
starosta doporučuje projednat na pracovní schůzce, například navrhuje spojit jarmark s letním 
kinem. 
Termín letního kina na příští rok stanoven na 29. 8. 2020.  

c) Kalendář akcí  
19. 10. 2019 – Oktoberfest v Hospůdce Pod lipami 
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20. 10. 2019 – zájezd na muzikál Tarzan 
20. 10. 2019 – vítání občánků 
27. 10. 2019 – dlabání dýni 
28. 10. 2019 – pieta u pomníku 
16. 11. 2019 – sázení stromů 
30. 11. 2019 – veřejné bruslení (pořádá Obec Rasošky) 
7. 12. 2019 – Mikuláš 
8. 12. 2019 – adventní posezení se soutěží o nejlepší jablečný závin 
25. 1. 2019 – Hasičský ples 
22. 2. 2020 – Sokolské Šibřinky 
23. 2. 2020 – Dětský karneval 
29. 2. 2020 – Obecní zabíjačka 

Termíny dalších akcí budou koordinovány na dalším zasedání zastupitelstva nebo na pracovní 
schůzce. 

d) Diskuze  
Starosta T. J. Sokol Vlkov pan Zdeněk Krejčí poděkoval zastupitelům za schválení dotace v plné 
výši, poskytnuté prostředky budou vynaloženy v souladu s účelem a i nadále se Sokol bude 
podílet na akcích pořádaných obcí a hasiči. 

Starostka SDH Vlkov paní Marie Havelková poděkovala obci za schválenou dotaci a za snahu 
o pořízení nového zázemí pro hasiče. 

 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům i zastupitelům za účast. 
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce je stanoven na 22. 11. 2019 od 19 h v kanceláři 
obecního úřadu. Pracovní schůzka zastupitelů bude v prosinci 2019. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Helena Rezková 
  Vladimír Vávrů 
 
 
 
 
Zapsala dne 21. 10. 2019 Ing. Věra Dytrychová 


