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          OUV 160-2/2020 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 11/2020 
konaného dne 24. 4. 2020  

 

 

 

Místo konání: sokolovna ve Vlkově 
Čas konání: 18.03 – 19.21 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Ing. Alena Bartošová, Vladimír 
Vávrů, Martin Felcman, Helena Rezková, Jan Rezek  
Omluveni:  - 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka uvítal hosty a přítomné zastupitele a oznámil, že 
zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
Z důvodu nouzového stavu, vzniklého v důsledku šíření koronaviru, se zasedání uskutečnilo 
v místní sokolovně při dodržení stanovených bezpečnostních a hygienických podmínek. 
Přítomní byli upozorněni, že jednání zastupitelstva bude pro účely pořízení zápisu nahráváno.  

Program:   
 

1. Vyhodnocení poptávkového řízení na výběr dodavatele opravy cesty k Zezuli 
2. Rámcová smlouva o jednoduchém vypořádání autorských práv 
3. Poptávkové řízení na výběr dodavatele oprava vnitřního hřbitova 
4. Pokuta obci Vlkov – životní prostředí 
5. Smlouva o právu provést stavbu – rekonstrukce silnice III/2997 
6. Smlouva o dílo se společností Východočeská rozvojová s. r. o. 
7. Zařazení území obce Vlkov do územní působnosti MAS Mezi Úpou a Metují 
8. Různé 

 

Schváleno 7 hlasy.  

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni Ing. Alena Bartošová a Dr. Ondřej Tikovský. Schváleno 7 hlasy. 

Ad 1) Poptávkové řízení na výběr dodavatele opravy cesty k Zezuli 

Zastupitelé přistoupili k vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu mimo režim zákona „Oprava cesty k Zezuli“. Výběrové řízení bylo zahájeno za 
předpokladu schválení záměru opravy téže cesty obcí Rasošky, a to části ve vlastnictví obce 
Rasošky. Veřejná zakázka malého rozsahu byla poptávána do limitu 455 000 Kč bez DPH.  Obec 
oslovila 4 firmy - STAVOKOP s.r.o., Velká Bukovina; STRABAG a.s., Praha, Václav Rejchrt, 
Rasošky a AM Construkt s.r.o., Hradec Králové. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na 
úřední desce a na elektronické úřední desce obce. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 
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19. 3. 2020 20.00 h. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu, kdy došlo ke zrušení zasedání 
zastupitelstva plánovaného na 20. 3. 2020, byla lhůta pro podání nabídek prodloužena do 
23. 4. 2020. Obci bylo doručeno 6 cenových nabídek, které byly dodány v požadované lhůtě 
v řádně uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky. Následovalo otevírání 
obálek. Hodnotící komise nebyla stanovena. Starosta rozpečetil nabídky, zastupitelé je 
posuzovali z hlediska podmínek výzvy. Z výběrového řízení byly vyřazeny nabídky firem 
STAVOKOP s. r. o. Velká Bukovina a Autodoprava Václav Rejchrt Rasošky z důvodu nedodání 
některých povinných příloh nabídky uvedených ve výzvě. 
Ostatní došlé nabídky byly v souladu s podmínkami výzvy. 

Firma      Částka vč. DPH 

Strabag a. s., Praha    328 408,39 Kč 
STAVIBET s.r.o., České Meziříčí  514 082,00 Kč 
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., Opočno  294 798,00 Kč 
BERÁK s.r.o., Chotěvice   417 724,67 Kč 

Na základě kritérií hodnocení - výše nabídkové ceny a kvalifikace zadavatele - zastupitelé dle 
nejnižší ceny navrhli hlasovat o nabídce firmy Štěpánek spol. s r. o. Opočno ve výši 294 798 Kč 
(vč. DPH), s níž bude uzavřena smlouva o dílo. Realizace díla bude provedena do 30. 6. 2020.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 1/11/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje na základě poptávkového řízení realizaci opravy cesty 
k Zezuli firmou Štěpánek spol. s r. o. Opočno ve výši 294 798 Kč vč. DPH a po zpřipomínkování právníkem 
obce Mgr. Jandurou, pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

Ad 2) Rámcová smlouva o jednoduchém vypořádání autorských práv 

Zastupitelům byla předložena rámcová smlouva o jednoduchém vypořádání autorských práv 
mezi Obcí Vlkov a SMS-služby s.r.o., Praha, týkající se sjednání podmínek poskytování služeb 
souvisejících s vypořádáním autorských práv. Služba je levnější než platby za licence 
společnosti OSA. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 2/11/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rámcovou smlouva o jednoduchém vypořádání 
autorských práv mezi Obcí Vlkov a SMS-služby s. r. o. Praha, týkající se sjednání podmínek poskytování 
služeb souvisejících s vypořádáním autorských práv, a pověřuje starostu jejím podpisem.  

Ad 3) Poptávkové řízení na výběr dodavatele oprava vnitřního hřbitova 

Na akci „Oprava vnitřního hřbitova“ (spočívající ve výměně dlažby vnitřního hřbitova) budou 
osloveny firmy: Borta s.r.o., Černožice, Pavel Sičák, Jaroměř, NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., 
Hradec Králové. Veřejná zakázka malého rozsahu bude poptávána do limitu 207 000 Kč bez 
DPH. Na základě usnesení zastupitelstva č. 5/4/2019  z 15. 3. 2019 zadá výzvu k podání 
nabídky starosta obce. Současně bude výzva zveřejněna i na úřední desce a na elektronické 
úřední desce. Veřejné otevírání obálek se uskuteční na zasedání zastupitelstva 22. 5. 2020.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/11/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje záměr vypsání výběrového řízení na opravu vnitřního 
hřbitova. 
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Ad 4) Pokuta obci Vlkov – životní prostředí 

Starosta obce seznámil zastupitele s pokutou ve výši 26 000 Kč udělené Obci Vlkov odborem 
životního prostředí MěÚ Jaroměř za nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 
v rozporu s povolením k nakládání s vodami (nevycházející vzorky v r. 2019 a havárie na 
propadlé šachtě). Přečištěné odpadní vody se dle platných zákonů nesmějí zasakovat. 
Následovala diskuze ohledně možných postupů k dané situaci.  
Současně starosta doplnil, že byly zahájeny kroky k tomu, abychom se do budoucna vyhnuli 
těmto sankcím. Byla zadána studie na odkanalizování obce a bylo požádáno o prodloužení 
povolení vypouštění přečištěných odpadních vod. 

Ad 5) Smlouva o právu provést stavbu – rekonstrukce silnice III/2997 

Zastupitelům byla předložena smlouva o právu provést stavbu mezi vlastníkem Obcí Vlkov, 
investorem Královéhradeckým krajem a zástupcem investora Údržbou silnic 
Královéhradeckého kraje. Vlastník uděluje investorovi právo provést stavbu „III/2997 Josefov 
– Hradec Králové – část I.: III/2997 Josefov – Vlkov“ (rekonstrukce první etapy silnice III. třídy 
procházející Vlkovem). V dalších etapách rekonstrukce dojde v úseku u Vachkova mostku 
k napřímení silnice, kde vznikne kruhová křižovatka, dále dojde ke změně parametrů pro 
poloměry zatáček u č. p. 10, okolo křížku, hřbitova a velkého úvozu. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 4/11/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi vlastníkem Obcí 
Vlkov, investorem Královéhradeckým krajem a zástupcem investora Údržbou silnic Královéhradeckého 
kraje, týkající se stavby „III/2997 Josefov – Hradec Králové – část I.: III/2997 Josefov – Vlkov“ a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 

Ad 6) Smlouva o dílo se společností Východočeská rozvojová s. r. o. 

Zastupitelům byla předložena smlouva o dílo mezi Obcí Vlkov a společností Východočeská 
rozvojová s. r. o., Nové Město nad Metují. Předmětem smlouvy je příprava studie 
proveditelnosti pro projekt (k žádosti o dotaci) v oblasti bezpečnosti dopravy, týkající se 
rekonstrukce hlavního chodníku ve Vlkově, předkládané do Integrovaného regionálního 
operačního programu IROP prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují. Cena 
za dílo je 35 000 Kč bez DPH. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 5/11/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Vlkov a společností 
Východočeská rozvojová s.r.o., Nové Město nad Metují, a pověřuje starostu jejím podpisem. Předmětem 
smlouvy je vypracování studie proveditelnosti a projektové žádosti pro projekt v oblasti bezpečnosti dopravy 
(rekonstrukce chodníku) předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu 
prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují. Cena za dílo je 35 000 Kč bez DPH. 

Ad 7) Zařazení území obce Vlkov do územní působnosti MAS Mezi Úpou a Metují 

Pro nové programové období 2021 – 2027 Místní akční skupiny (MAS) Mezi  Úpou a Metují 
a pro tvorbu strategie je nutné vymezení území, t.j. zařazení území naší obce do územní 
působnosti MAS (z důvodu, aby obec, její organizace, fyzické a právnické podnikající osoby 
z území obce mohly využívat čerpání dotací EU určených pro komunitně vedený místní 
rozvoj). 
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Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 6/11/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zařazení území obce Vlkov do území působnosti MAS 
Mezi Úpou a Metují na období 2021 – 2027. 

Ad 8) Různé 

a) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 
Zastupitelům byla předložena dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové 
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Rasošky, na školní rok 
2020/2021. Platba za žáka navštěvujícího mateřskou školu je ve stejné výši jako v loňském roce 
(4 500 Kč). V současnosti navštěvuje MŠ v Rasoškách 10 vlkovských dětí. Zastupitelé k dohodě 
o vytvoření společného školského obvodu neměli námitek a přistoupili k hlasování.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 7/11/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu 
spádové mateřské školy mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky a pověřuje starostu jejím podpisem. Činnost spádové 
mateřské školy vykonává Základní škola a mateřská škola Rasošky, Rasošky 172, 552 21 Rasošky. 
Smlouva se uzavírá na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, poplatek na jednoho žáka MŠ činí 4 500 Kč. 

b) Rozpočtová opatření  

Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 2 - 11/2020, schválených 
starostou v souladu s § 112 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě usnesení č. 13/9/2019 z 22. 11. 2019: 

• Rozpočtové opatření č. 2/2020 - navýšení rozpočtových výdajů u § 6171 pol. 5166 
o 3 578,50 Kč (právní služby).  

 Rozpočtové opatření č. 3/2020 – navýšení rozpočtových příjmů (pol. 1122) a výdajů 
(§6399 pol. 5365) o 9 000 Kč (DPPO za obec). 

 Rozpočtové opatření č. 4/2020 – navýšení rozpočtových příjmů u § 3399 pol. 2321 
o 5 000 Kč (finanční dar na sousedské posezení 29. 2. 2020). 

 Rozpočtové opatření č. 5/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 6171 pol. 5166 
o 12 100 Kč (právní služby) 

 Rozpočtové opatření č. 6/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 2321 pol. 5363 
o 26 000 (pokuta – nakládání s odpadními vodami) 

 Rozpočtové opatření č. 7/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 6171 pol. 5032 
o 12 981 Kč (pojistné na soc. zabezpečení) 

 Rozpočtové opatření č. 8/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 3639 pol. 5362 
o  52 400 Kč (daň z nabytí nemovitosti – pozemek) 

 Rozpočtové opatření č. 9/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 6171 pol. 5168 
o 49 949 Kč (oprava, kontrola a nastavení IT sítě)  

 Rozpočtové opatření č. 10/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 3631 pol. 5171 
o 91 049 Kč (výměna veřejného osvětlení) 

 Rozpočtové opatření č. 11/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 3631 pol. 5169 
o 9 646 Kč (lokalizace a vytyčení kabelové poruchy VO) 
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 Rozpočtové opatření č. 12/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 2321 pol. 5171 
o 30 531 Kč (oprava potrubí a šachet kanalizace) 

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

c) Informace starosty 

 Za účelem pokračování Dvořákovy uličky byl vypracován znalecký posudek ke koupi 
pozemků p. č. 517/1 p. č. 516/12. Bude následovat jednání s majitelem pozemků. 

 Z důvodu stavebních prací na hlavní komunikaci ve Smiřicích je od 14. 4. – 12. 7.2020 
vedena objížďka přes Černožice a Vlkov. Byla omezena rychlost na příjezdu do obce od 
Černožic na 30 km/h a současně bylo zažádáno o omezení rychlosti v obci včetně 
průběžného měření rychlosti. 

 Bude vypsána dotace MAS pro knihovny a veřejná prostranství (plocha před 
hřbitovem).  Obec má zpracovaný rozpočet na stavební práce v knihovně (provedení 
vnitřních omítek, opravu stropu výměnu podlah a inženýrských rozvodů), který by byl 
podkladem pro žádost o dotaci. 

 Ve sbírce pro Domov sv. Josefa v Žirči bylo při akci Sousedské posezení spojené 
s ochutnávkou zabíjačkových specialit dne 29. 2. 2020 vybráno 9 159 Kč. Domov 
sv. Josefa děkuje všem, kteří na sbírku přispěli. Starosta poděkoval všem, kteří se na této 
akci podíleli a odvedli velký kus práce, zejména panu Martinu Felcmanovi, paní 
Ing. Aleně Bartošové a panu Vladimírovi Vávrů.  

 Starosta poděkoval paní Monice Krejčí, která v rámci boje s koronavirem pro naši obec 
šila a šije roušky. 

 Z plánovací smlouvy mezi Obcí Vlkov a Ing. Světlíkem vyplynou pro obec závazky 
zřízení vodovodní přípojky k prodaným parcelám. 

 Studii k zadání výběrového řízení na projektanta hasičské zbrojnice dodá 
Ing. Kovačevič během následujícího týdne. 

 V součinnosti s T. J. Sokol Vlkov bude prováděna výměna prosklení sokolovny – 
právníkem obce Mgr. Jandurou bude zpracována smlouva o sdružené investici 
spoluvlastníků (vymezení podílů a způsobů financování), která bude mezi oběma 
stranami projednána a následně předložena zastupitelům ke schválení. 

 Vytěžený štěrkopísek při opravě cesty k Zezuli bude použit na opravu polní cesty 
k Baliharům, kde bylo zároveň vysázeno 16 stromů. 

d) Akce v obci 
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a opatření vlády proti šíření koronaviru dochází k rušení 
plánovaných akcí. 

 30. 4. pálení čarodějnic - zrušeno 

 8. 5. pietní akt – zrušeno 

 16. 5. loutkové divadlo – zrušeno 

 6. 6. dětský den – zrušeno 

 13. 6. výlet na Říp – zrušeno 

 4. 7. hasičská soutěž Vlkovská ulička – zrušeno 
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 19. 9. Vlkovský jarmark – zrušeno 

Starosta navrhl uskutečnit alternativní podzimní akci (pokud ji okolnosti umožní). 

e) Diskuze 

 Host pan ………. poděkoval zastupitelstvu za nákup pozemku p. č. 16/1, určenému 
pro výstavbu nové hasičárny, a současně sdělil své další poznatky a návrhy. Starosta 
panu ……… poděkoval za příspěvek. 

 Bude uskutečněn sběr železa. Termín bude upřesněn. 

 Na dotaz hosta pana …………… ohledně studie kanalizace starosta odpověděl, že 
tato je založena na částečné rekonstrukci a eventuálním rozšířením stávající 
kanalizační sítě. Použilo by se jiné trasování kanalizace (k rozkopání vesnice by 
nedošlo) a šlo by se cestou s maximálním využitím gravitačního svádění odpadních 
vod. Celá koncepce je založena na moderní kořenové čistírně s provzdušňovacími 
předstupni, která je využívána zejména v německy mluvících státech, jakými jsou 
Rakousko či Švýcarsko, s níž má zhotovitel studie bohaté zkušenosti. 

 Jan Rezek doporučil natření zvoničky. 

 Je nezbytné zajistit nového kronikáře obce. 

 Zúčastnění diskutovali o situaci u kontejnerů na tříděný odpad (při stále zvyšujícím se 
množství tříděného odpadu byla doporučena větší disciplína obyvatel při ukládání 
papíru i plastů do kontejnerů) a o přínosu kamerového systému sledujícího tyto 
kontejnery (objemné pytle s tlejícím domovním odpadem se již od instalace kamery 
u kontejnerů nevyskytují). 

 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům i zastupitelům za účast. 
Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 22. 5. 2020 od 19 h. Termín pracovní schůzky 
zastupitelů bude stanoven operativně. 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka v. r.  
starosta obce 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Alena Bartošová v. r. 
  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. v. r. 
    
 
Zapsala dne 29. 4. 2020 Ing. Věra Dytrychová 
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Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů. Zápis je v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (obecní zřízení), uložen na Obecním úřadu ve Vlkově k nahlédnutí. 

 


