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          OUV 2-441/2019 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 9/2019 
konaného dne 22. 11. 2019  

 

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 
Čas konání: 19.07 – 21.12 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Ing. Alena Bartošová, Martin 
Felcman, Helena Rezková, Jan Rezek  
Omluveni:  Vladimír Vávrů 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
 

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

Program:    
1. Rozpočet obce na rok 2020 
2. Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2021-2022 
3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
4. Žádost o dotaci z rozpočtu obce na r. 2020 
5. Dotační program KHK – Podpora provozu prodejen na venkově 
6. Smlouva o shrnování sněhu na r. 2020 
7. Smlouva o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s. 
8. Aktualizace programu obnovy venkova 
9. Přihlášení obce do dotačního programu KHK Program obnovy venkova  
10. Různé 

Schváleno 6 hlasy.  

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni Dr. Ondřej Tikovský a Martin Felcman. Schváleno 6 hlasy. 

Ad 1) Rozpočet obce na rok 2020     

Starosta obce předložil návrh rozpočtu Obce Vlkov na rok 2020, v členění na závazné 
ukazatele paragrafy, zveřejněný v zákonem předepsané lhůtě 15 dnů a projednaný finančním 
výborem obce. Rozpočtové příjmy jsou ve výši 5 676 000 Kč a výdaje ve výši 15 751 418 Kč, 
financování je 35 000 Kč, rozpočet je schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 10 075 418 Kč bude 
uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých let. Je naplánována řada stavebních akcí, 
u nichž je otázkou, jak bude obec úspěšná se žádostmi o dotační tituly. Zastupitelé k rozpočtu 
neměli připomínky a přistoupili k hlasování. 

Hlasování: pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0.  
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Závěr 1/9/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Vlkov na rok 2020 jako schodkový s příjmy 
5 676 000 Kč, výdaji 15 751 418 Kč a financováním ve výši 35 000 Kč, v členění na závazné ukazatele 
paragrafy. Schodek rozpočtu ve výši 10 075 418 bude uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých 
let. 

Ad 2) Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021 a 2022 

Starosta obce předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vlkov na rok 2021 
a 2022 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 2/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Vlkov na rok 
2020 a 2021.    

Ad 3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 

Na základě novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, byl zastupitelům předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 , o místním 
poplatku ze psů. Dle novely je držitelem psa osoba, která je přihlášená na území ČR (dříve měl 
držitel trvalý pobyt na území obce) a současně se doplňují podmínky pro osvobození od 
poplatku - poplatek neplatí i osoba, která je držitelem průkazu ZTP (dříve neplatila pouze 
osoba s průkazem ZTP/P).  Na základě své připomínky zpracuje Ing. Bartošová znění dotazu 
na Ministerstvo vnitra, týkající se výkladu osvobození od poplatku. 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 3/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním 
poplatku ze psů. 

Ad 4) Žádosti o dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 

Za účelem zachování prodejny ve Vlkově byla zastupitelům předložena žádost majitele 
obchodu ve Vlkově pana Petra Hynka o dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 ve výši 100 000 Kč. 
Dotace bude použita na služby spojené s provozem prodejny – náklady na el. energii,  mzdové 
náklady personálu a ostatní osobní výdaje. V letošním roce byla panu Hynkovi poskytnuta 
dotace ve výši 100 000 Kč, z čehož polovina byla uhrazena z dotačního programu 
Královéhradeckého kraje na podporu provozu prodejen na venkově.  
Před hlasováním Helena Rezková a Jan Rezek oznámili, že jsou s Petrem Hynkem 
v příbuzenském vztahu. 

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

Závěr 4/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost pana Petra Hynka o dotaci z rozpočtu obce na 
rok 2020 ve výši 100 000 Kč. 
 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2020 pro Petra Hynka ve výši 100 000 Kč.  

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

Závěr 5/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2020 Petru Hynkovi, Vlkov, ve výši 100 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.  
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Ad 5) Dotační program KHK – Podpora provozu prodejen na venkově 

Starosta obce představil zastupitelům dotační program Královéhradeckého kraje - Podpora 
provozu prodejen na venkově na rok 2020. Maximální výše dotace poskytnuté krajem je 
50 000 Kč, přičemž obec přispívá na podporu prodejny ze svého rozpočtu stejnou částkou. 
Tímto způsobem obec podporovala prodejnu Petra Hynka ve Vlkově za účelem udržení 
základní občanské vybavenosti obce již v letošním roce a pro rok 2020 je tedy také možnost 
podat žádost o dotaci. Vzhledem k tomu, že Obec Vlkov není vlastníkem ani provozovatelem 
prodejny, je třeba v souladu s podmínkami dotačního programu schválit závazek obce, že se 
na provozu prodejny bude podílet.     

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

Závěr 6/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje závazek obce Vlkov, že se na provozu prodejny Petra 
Hynka ve Vlkově bude v roce 2020 ze svého rozpočtu podílet. 
 

Starosta navrhl zažádat o krajskou dotaci na podporu prodejny ve výši 50 000 Kč. Termín 
podání žádosti o dotaci je 16. 1. 2020. Harmonogram projektu je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  

Hlasování o podání žádosti: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 7/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 
Královéhradeckého kraje Podpora provozu prodejen na venkově v r. 2019 ve výši 50 000 Kč. Celkové 
náklady projektu činí 100 000 Kč. 

Ad 6) Smlouva o shrnování sněhu na r. 2020  
Zastupitelům byla předložena smlouva o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov a Miroslavem 
Kudrnáčem. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov v roce 2020 za cenu 
450 Kč/hod. bez DPH. 

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

Závěr 8/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov 
a Miroslavem Kudrnáčem. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov v roce 2020 za cenu 
450 Kč/hod. bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zastupitelé diskutovali o problému parkování automobilů na travnatých plochách na 
Švamberku, které ztěžuje údržbu zeleně a úklid sněhu. Dr. Tikovský byl osloven k formulaci 
upozornění.  

Ad 7) Smlouva o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s. 

Zastupitelům byla předložena smlouva o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s. 
č. 19_SOBS01_4121582676 o připojení odběrného elektrického zařízení (nového veřejného 
osvětlení ke hřbitovu) k distribuční soustavě. Podmínkou budoucího připojení je úhrada 
podílu na oprávněných nákladech ve výši 10 000 Kč.  

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

Závěr 9/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se společností ČEZ 
Distribuce, a. s. č. 19_SOBS01_4121582676 o připojení odběrného elektrického zařízení (veřejného 
osvětlení ke hřbitovu) k distribuční soustavě a pověřuje starostu jejím podpisem. Podíl na oprávněných 
nákladech spojených s připojením činí 10 000 Kč. 
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Ad 8) Aktualizace Programu obnovy venkova 

Starosta předložil zastupitelům aktualizaci Programu obnovy venkova Obce Vlkov na období 
2019 – 2022 a jednotlivé akce opatřil komentářem:   

 projekční práce hasičská zbrojnice – (předpokládané náklady 300 000 Kč) - dotační 
titul Ministerstva vnitra  

 stavba hasičské zbrojnice (předpokládané náklady 7 500 000 Kč) - dotační titul 
Ministerstva vnitra 

 oprava vnitřního 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: 
 oprava zděné kolny u budovy bývalé školy (předpokládané náklady 

500 000 Kč) 
 výměna oplocení školy (předpokládané náklady 250 000 Kč) 
 oprava cesty u Zezule (předpokládané náklady 550 000 Kč) 
 oprava chodníku ke hřbitovu (předpokládané náklady 600 000 Kč) 

 zpevněná plocha u OÚ a řešení odvodnění (předpokládané náklady 250 000 Kč) – 
krajský dotační titul Program obnovy venkova 

 oprava chodníku „520“ (předpokládané náklady 2 600 000 Kč) - Dotační program SFDI 

 zpevněná plocha před hřbitovem (předpokládané náklady 450 000 Kč) - Dotační 
program MAS Mezi Úpou a Metují 

 projekční práce chodníku „Rasošská“ (předpokládané náklady 120 000 Kč) - krajský 
dotační titul Program obnovy venkova  

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

 studie koncepce odkanalizování obce (předpokládané náklady 40 000 Kč) - dotační 
program MŽP, krajský dotační titul Program obnovy venkova 

Po diskuzi zastupitelé přistoupili k hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 10/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje aktualizaci Programu obnovy venkova Obce Vlkov 
na období 2019 – 2022: 

 projekční práce hasičská zbrojnice – (předpokládané náklady 300 000 Kč) -  dotační titul 
Ministerstva vnitra  

 stavba hasičské zbrojnice (předpokládané náklady 7 500 000 Kč) - dotační titul Ministerstva 
vnitra 

 oprava vnitřního 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: 
 oprava zděné kolny u budovy bývalé školy (předpokládané náklady 500 000 Kč) 
 výměna oplocení školy (předpokládané náklady 250 000 Kč) 
 oprava cesty u Zezule (předpokládané náklady 550 000 Kč) 
 oprava chodníku ke hřbitovu (předpokládané náklady 600 000 Kč) 

 zpevněná plocha u OÚ a řešení odvodnění (předpokládané náklady 250 000 Kč) – krajský dotační 
titul Program obnovy venkova 

 oprava chodníku „520“ (předpokládané náklady 2 600 000 Kč) - Dotační program SFDI 
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 zpevněná plocha před hřbitovem (předpokládané náklady 450 000 Kč) - Dotační program MAS 
Mezi Úpou a Metují 

 projekční práce chodníku „Rasošská“ (předpokládané náklady 120 000 Kč) - krajský dotační titul 
Program obnovy venkova  

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

 studie koncepce odkanalizování obce (předpokládané náklady 40 000 Kč) - dotační program MŽP, 
krajský dotační titul Program obnovy venkova 

Ad 9) Přihlášení obce do dotačního programu KHK Program obnovy venkova 

Starosta obce navrhl pro přihlášení do Dotačního program KHK – Programu obnovy venkova 
následující stavební akce: 

 oprava zděné kolny u budovy bývalé školy – předpokládané náklady 500 000 Kč 
 oprava plotu okolo školy – předpokládané náklady 200 000 Kč 
 zpevněná plocha u OÚ – předpokládané náklady 250 000 Kč  

Lhůta pro podání žádosti o dotaci na uvedené stavební akce je do 2. 12. 2019 do 29. 1. 2020. 
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 50 %. Dle 
podmínek programu žadatel o dotaci smí podat pouze 1 žádost. Starosta navrhl hlasovat 
o podání žádosti na akci oprava zděné kolny u budovy bývalé školy, výše rozpočtu na akci činí 
403 652 Kč vč. DPH. Zastupitelé přistoupili k hlasování. 

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

Závěr 11/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádostí o dotace v rámci dotačního programu 
Královéhradeckého kraje Program obnovy venkova na akci oprava zděné kolny u budovy bývalé školy ve výši 
403 652 Kč. 

Ad 10) Různé 

a) Pověření starosty podpisem rozpočtových opatření na konci roku 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem rozpočtových opatření na konci roku 
2019 přesahujících kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 
dle usnesení č. 18/2/2018 z 14. 12. 2018. 

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

Závěr 12/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov pověřuje starostu obce podpisem rozpočtových opatření na konci 
roku 2019 přesahujících kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření dle 
usnesení č. 18/2/2018. 

b) Kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření na rok 
2020 

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření na rok 2020 do výše 100 000 Kč. 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (lze podat i ústně). 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. J. Veverka). 
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Závěr  13/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje a stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření na rok 2020 do výše 100 000 Kč. 

c) Dohody o provedení práce (DPP) – odměny na rok 2020 
Od 1. 1. 2020 dochází k navýšení minimální mzdy, a tím i úpravě minimální hodinové mzdy.  
Starosta obce navrhl navýšit odměny za DPP od 1. 1. 2020: 

 DPP na údržbu zeleně v obci navrženo zvýšení hodinové sazby odměny ze současných 
90 Kč/h na 120 Kč/hod. 

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

Závěr 14/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2020 hodinovou sazbu odměny za údržbu 
veřejné zeleně v rámci dohod o provedení práce ve výši 120 Kč/hod. 

 DPP na vedení obecní knihovny navržena měsíční odměna ze současných 1 500 Kč na 
2 000 Kč. 

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

Závěr 15/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2020 měsíční odměnu za vedení obecní 
knihovny v rámci dohody o provedení práce ve výši 2 000 Kč. 

Odměny členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, budou řešeny na následné pracovní 
schůzce. 

d) Rozpočtová opatření  
Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 25-26/2019, 
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. 25/2019 - navýšení rozpočtových výdajů u § 6171 pol. 5166 
o 4 537,50 Kč (právní služby) 

 Rozpočtové opatřen č. 26/2019 – navýšení rozpočtových výdajů u § 3632 pol. 5169 
o 2 000 Kč (rozpočtové práce – oprava vnitřního chodníku hřbitov) 

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

e) Žádost o povolení kácení 
Obec obdržela žádost o povolení kácení 2 ks vrb na p. č. 533/1 od majitelky pozemku Ing. Věry 
Dytrychové. Důvodem kácení jsou bezpečnostní důvody (stromy jsou proschlé a přerostlé, 
odlamující se větve ohrožují okolí).  

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

Závěr 16/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje kácení 2 ks vrb na pozemku p. č. 533/1 majitelce 
pozemku Ing. Věře Dytrychové. 

f) Informace starosty 

 Plot pod sokolovnou 
Starosta informoval zastupitele o návrhu Ing. Jana Konečného (v souvislosti s iniciovanou 
rekonstrukcí kanalizačního řadu vedoucí jeho pozemkem) na opravu obecního plotu pod 
sokolovnou, který je v havarijním stavu. Ing. Konečný navrhl plný plot z plotových betonových 
dílů. Starosta informuje zastupitele, že stávající plot je pletivový s ocelovými sloupky a zajistil 
kalkulaci nákladů pro oba typy plotu: pletivový plot s podhrabovým dílcem o výšce 300 mm 
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v ceně 85 000 Kč vč. DPH, plné provedení plotu z betonových prefabrikovaných dílců v ceně 
150 000 Kč vč. DPH. Místostarosta a přítomní zastupitelé se přiklání z hlediska 
transparentnosti nakládání s obecními prostředky k účelné a levné variantě plotu. Po diskuzi 
zastupitelé přistoupili k hlasování: 

Hlasování o variantě pletivového plotu: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 17/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výměnu obecního plotu pod sokolovnou pletivovým 
plotem v ceně 85 000 Kč vč. DPH. 

Hlasování o variantě plného plotu z plotových dílů: pro: 0, proti: 6, zdržel se: 0. 

Závěr 18/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov neschvaluje výměnu obecního plotu pod sokolovnou plným 
plotem z plotových dílů v ceně 150 000 Kč vč. DPH. 

 Letní vystoupení na návsi 
Starosta informoval o možnosti letního kulturního vystoupení zpěvačky Blanky Šrůmové a Jana 
Sahary Hedla. Náklady na honorář včetně ozvučení by činily zhruba 50 000 Kč (v případě akce 
bez vstupného). Starosta požádal zastupitele o vyjádření. Místostarosta a přítomní zastupitelé 
zhodnotili návrh z hlediska místních podmínek, realizace při nepřízni počasí a nákladů. 
Zastupitelé v diskuzi navrhli možnost letní kulturní akce na návsi dořešit na pracovní schůzce. 

 Odpady 
Starosta informoval o setkání starostů obcí v Dubenci, organizované firmou Marius Pedersen. 
Od 1. 1. 2020 jsou obce povinné vybírat od občanů oleje a jedlé tuky.  Jednou z variant, kterou 
firma Marius Pedersen navrhla, je realizovat sběr olejů od občanů v PET lahvích, které by 
občané položili ve svozový den na vlastní odpadovou nádobu. 
Trendem budoucnosti je zrušení kontejnerových míst na tříděný odpad a přesunout svážení 
tříděných odpadů přímo od občanů. 
Současně starosta zhodnotil přínos kamerového systému u kontejnerů na tříděný odpad ve 
Vlkově - odložený komunální ani biologický odpad se od zavedení kamerového systému 
u kontejnerů již nevyskytuje. 

 Sběrný dvůr 
V souvislosti s dřívějšími požadavky občanů za zřízení sběrného dvora starosta sdělil, že Marius 
Pedersen bude v příštím roce rekonstruovat areál za Rasoškami, kde zřídí recyklační centrum 
spojené se sběrným dvorem. Sběrný dvůr bude k dispozici občanům Vlkova, Rasošek a Nového 
Plesu. Předpokládané zahájení je koncem příštího roku. 

 Přidělení č. p. budově obecního úřadu 
Starosta oznámil, že pro přidělení č. p. budově OÚ je nutné dořešení podílového vlastnictví 
parcely č. 19/3, která je ve vlastnictví T. J. Sokol. Helena Rezková sdělila, že smlouva o smlouvě 
budoucí, týkající se úpravy vlastnických vztahů mezi Obcí Vlkov a T. J. Sokol, bude koncem 
letošního roku sokolskou organizací schválena. 

 Informace odboru dopravy KHK 
Žádosti naší obce o posunutí odjezdového času odpoledního školního spoje pro dojíždějící 
žáky ze škol v Jaroměři a Josefově nebylo odborem dopravy vyhověno. 

 Vyhlášená dotační výzva Ministerstva zemědělství 
Starosta seznámil zastupitele s dotační výzvou MZE „Údržba a obnova kulturních 
a venkovských prvků pro rok 2020“ a navrhl do ní přihlásit rekonstrukci vnitřního hřbitova.  
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 Tříkrálová sbírka 
Tříkrálová sbírka 2020 proběhne od 4. 1. 2020 v místní prodejně, Tři králové budou chodit 
v sobotu 11. 1. 2020. 

g) Kalendář akcí  
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 
14. 3. 2020 – Ochutnávka rumů 

h) Diskuze  

 Starosta poděkoval všem zúčastněným za výsadbu stromů v obnovované části polní 
cesty na Smiřice a Martinu Felcmanovi a Janu Rezkovi za jejich zalévání. 

 Starosta pro informaci zastupitelům v souvislosti s nakupovaným pozemkem (část 
pozemku p.č. 16/1) uvedl, že se vytyčují trasy pro zaměření budoucích věcných 
břemen, vznikl geometrický plán a po odsouhlasení se bude postupovat k sestavení 
kupní smlouvy na pozemek včetně věcných břemen.  

 Jan Rezek upozornil na skutečnost, že obci končí nájemní smlouva se ZOD Rasošky na 
pronajaté pozemky k 31. 12. 2020 a doporučil vypovězení smlouvy za účelem obnovy 
II. etapy aleje a eventuální směny pozemků v souvislosti s II. etapou obnovení polní 
cesty do Smiřic.  

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

Závěr 19/9/2019: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje vypovědění smlouvy o nájmu pozemků s ZOD 
Rasošky k 31. 12. 2020 za účelem zajištění pozemků pro II. etapu obnovení polní cesty do Smiřic. 

 Budou doplněny lípy před č. p. 45 a č. p. 48. 

 Ing. Bartošová vznesla připomínku na poruchu bojleru v zasedací místnosti, Helena 
Rezková upozornila na výskyt myší v podkroví OÚ. Odstranění závad bude provedeno. 

 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům i zastupitelům za účast. 
Pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční v pátek 13. 12. 2019 od 18 h. 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
Ověřovatelé: PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 
  Martin Felcman 
 
 
Zapsala dne 28. 11. 2019 Ing. Věra Dytrychová 


