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          OUV 205-2/2020 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 12/2020 
konaného dne 22. 5. 2020  

 

 

 

Místo konání: sokolovna ve Vlkově 
Čas konání: 18.15 h – 19.18 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. Přítomni byli upozorněni, že jednání zastupitelstva bude 
pro účely pořízení zápisu nahráváno.  

Program:   
 

1. Závěrečný účet obce za rok 2019 
2. Účetní závěrka obce za rok 2019 
3. Vyhodnocení poptávkového řízení na výběr dodavatele opravy vnitřního hřbitova 
4. Dohoda o investici do společné věci s T. J. Sokol Vlkov  
5. Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu MAS mezi Úpou a Metují 
6. Kupní smlouva na pozemek p. č. 516/12 v k . ú. Vlkov u Jaroměře 
7. Různé 

 

Schváleno 7 hlasy.  

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni Vladimír Vávrů a Jan Rezek. Schváleno 7 hlasy. 

Ad 1) Závěrečný účet obce za rok 2019  

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2019. Závěrečný účet, účetní 
výkazy a zpráva o přezkumu hospodaření byly řádně vyvěšeny. Byla projednána Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkov za rok 2019. Přezkoumání hospodaření 
provedla auditorská společnost ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s. r. o., Tábor. 
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání je přílohou k závěrečnému účtu.  
Stav běžného účtu k 31. 12. 2019 činil 9 693 651,79 Kč (KB) a 717 193,75 Kč (ČNB), stav 
Fondu na opravu vodovodu k 31. 12. 2019 činil 1 038 663 Kč. Závěrečný účet bude přílohou 
zápisu. Zastupitelé neměli připomínek a přistoupili k hlasování.  

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

Závěr 1/12/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad a schvaluje 
závěrečný účet obce Vlkov za rok 2019.   
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Ad 2) Účetní závěrka obce za rok 2019  

Starosta obce předložil účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31. 12. 2019 (výkazy Rozvaha, 
Příloha, Výkaz zisku a ztráty, Závěrečný účet Obce Vlkov za rok 2019, Inventarizační zpráva za 
rok 2019).  Výsledek hospodaření Obce Vlkov za rok 2019 činí 1 527 177,34 Kč. Zastupitelé 
neměli připomínek a přistoupili k hlasování. 

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

Závěr 2/12/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019, výsledek 
hospodaření ve výši 1 527 177,34 Kč bude přeúčtován účetním zápisem 431/432. 
Po schválení účetní závěrky byl vyhotoven a podepsán protokol o jejím schválení. 

Ad 3) Vyhodnocení poptávkového řízení na výběr dodavatele opravy vnitřního hřbitova 

Zastupitelé přistoupili k vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu mimo režim zákona „Oprava vnitřního hřbitova“. Veřejná zakázka malého rozsahu 
byla poptávána do limitu 207 000 Kč bez DPH.  Obec oslovila 3 firmy - Borta s. r. o., Černožice 
n. L., Pavel Sičák, Jaroměř, Novostav KOMUNIKACE a. s., Hradec Králové. Výzva k podání 
nabídky byla zveřejněna na úřední desce a na elektronické úřední desce obce. Lhůta pro podání 
nabídek byla stanovena do 21. 5. 2020 20 h. Na obec byly doručeny 4 cenové nabídky, které 
byly dodány v požadované lhůtě v řádně uzavřených obálkách označených názvem veřejné 
zakázky. Firma Novostav KOMUNIKACE a. s. se odmítla z kapacitních důvodů zúčastnit 
poptávkového řízení. Poptávkového řízení se zůčastnily firmy: Pavel Sičák Jaroměř, Štěpánek 
spol. s r. o. Opočno, Borta spol. s r. o. Černožice nad Labem a Stavibet České Meziřící. 
Následovalo otevírání obálek. Hodnotící komise nebyla stanovena. Starosta rozpečetil 
nabídky. Při posuzování první nabídky bylo zjištěno, že část zadávací dokumentace - výkaz 
výměr a krycí list rozpočtu obsahují chybu v zadání (místo výměny dlažby je zde uvedena 
varianta jejího přeložení). Vzhledem vzniklé situaci zastupitelé navrhli toto poptávkové řízení 
zrušit, oslovit rozpočtáře k opravě dokumentace a následně vypsat nové poptávkové řízení, 
v kterém budou osloveny firmy, které zaslaly nabídku do tohoto poptávkového řízení. 
Současně bude výzva zveřejněna i na úřední desce a na elektronické úřední desce obce. 

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

Závěr 3/12/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov ruší poptávkové řízení na veřejnou zakázku „Opravu vnitřního 
hřbitova“ z důvodu chyby v zadávací dokumentaci a po její opravě schvaluje vypsání nového poptávkového 
řízení, v kterém budou osloveny firmy, které zaslaly nabídku do zrušeného poptávkového řízení. Současně 
bude výzva zveřejněna na úřední desce a na elektronické úřední desce. 

Ad 4) Dohoda o investici do společné věcí s T. J. Sokol Vlkov 

Zastupitelům byla předložena Dohoda o investici do společné věcí mezi Obcí Vlkov 
a T. J. Sokol Vlkov, týkající se sdružené investice k zajištění funkčního stavu sokolovny 
a zlepšení tepelně izolačního stavu budovy výměnou prosklení sokolovny. Dohoda byla 
zpracování právníkem obce Mgr. Jandurou a byla odsouhlasena oběma stranami. Celkové 
investiční náklady činí přibližně 360 000 Kč (vč. DPH). Podíl na investici se rozdělí mezi 
spoluvlastníky v poměru jejich podílu na celé budově, tedy 5/9 na vrub Obce a 4/9 na vrub 
Sokola, obec se vůči Sokolu zavazuje uhradit na společnou investici 200 000 Kč a Sokol se vůči 
obci zavazuje uhradit na společnou investici 160 000 Kč. Sokol obdrží na investici podle 
Smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20SPT10-0013, 
potvrzené usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/26/2120/202020 ze dne 
24. 2. 2020 dotaci ve výši 135 000 Kč, přičemž prohlašuje, že dotační podmínky nejsou s touto 
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dohodou o sdružené investici v žádné kolizi včetně sjednaného způsobu výběru dodavatele. 
Obě strany se dohodly, že obec v rámci své samosprávní agendy provede výběr dodavatele. 

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

Závěr 4/12/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Dohodu o investici do společné věcí mezi Obcí Vlkov 
a T. J. Sokol Vlkov, týkající se sdružené investice k zajištění funkčního stavu sokolovny a zlepšení tepelně 
izolačního stavu budovy výměnou prosklení sokolovny. Podíl obce na společné investici činí 200 000 Kč. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dohody. 

Ad 5) Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu MAS mezi Úpou a Metují 

Na základě vyhlášené výzvy MAS Mezi Úpou a Metují k žádosti o podporu z Integrovaného 
regionálního operačního programu s názvem „MAS Mezi Úpou a Metují IROP – Bezpečná 
doprava III“ zastupitelé přistoupili k schválení návrhu na předložení projektu (žádosti 
o dotaci) na projekt „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél silnice III/2997“. 
Projekt je etapizován na úseky na úseky 170 m a 180 m (od autobusové zastávky k OÚ – na 
financování této části bude zažádáno o dotaci) a 170 m (od OÚ k chodníku ke hřbitovu – bude 
hrazeno obcí). Studii proveditelnosti zpracuje společnost Východočeská rozvojová s. r. o. Nové 
Město nad Metují. Po krátké diskuzi zastupitelé přistoupili k hlasování. 

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

Závěr 5/12/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schválilo návrh na předložení projektu na zvýšení bezpečnosti 
dopravy v obci z IROP, výzva č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“, výzva č. 13 „MAS 
Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava III“ a na financování projektu, a to jak způsobilých výdajů 
v celkové částce 1 500 000 Kč - spolufinancování ze strany obce bude činit 75 000 Kč, tak nezpůsobilých 
výdajů v celkové výši 330 778,24 Kč (hrazeno plně ze strany obce) a dále na následnou udržitelnost projektu 
včetně nákladů na opravy a údržbu po dobu udržitelnosti projektu. 

Ad 6) Kupní smlouva na pozemek p. č. 516/12 v k. ú. Vlkov u Jaroměře 

Zastupitelům byla předložena kupní smlouva na pozemek p. č. 516/12 o výměře 66 m2 mezi 
prodávajícím panem Jiřím Vláškem a kupujícím Obcí Vlkov. Dohodnutá kupní cena činí 
3 630 Kč. Pozemek bude součástí obnovované polní cesty do Smiřic v rámci II. etapy obnovy 
„Dvořákovy uličky“. 

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

Závěr 6/12/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 516/12 mezi 
prodávajícím panem Jiřím Vláškem a kupujícím Obcí Vlkov a po obdržení souhlasného stanoviska s dělením 
a scelováním pozemků z Městského úřadu Jaroměř pověřuje starostu podpisem smlouvy. Dohodnutá kupní 
cena činí 3 630 Kč. 

Ad 7) Různé 

a) 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. 7/9/2019) byla zastupitelům 
předložena smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK 20RRD10-0009 na realizaci 
projektu s názvem „Podpora provozu prodejny v obci“ ve výši 50 000 Kč týkající se podpory 
místního obchodu. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  
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Závěr 7/12/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje č. 20RRD10-0009 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. 

b) Žádost o finanční příspěvek – bezplatná Občanská poradna Jaroměř  
Zastupitelům byla předložena žádost Farní charity Dvůr Králové nad Labem o poskytnutí 
příspěvku na činnost bezplatné občanské poradny v Jaroměři na rok 2020. V loňském roce 
poskytla poradna občanům Vlkova 4 bezplatné konzultace. Cena za jednu konzultaci je 
500 Kč. Zastupitelé diskutovali o poskytnutí příspěvku ve výši 2 000 Kč. 

Hlasování: pro: 5, proti: 1 (Jan Rezek), zdržel se: 1 (Martin Felcman).  

Závěr 8/12/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Farní Charitě Dvůr 
Králové nad Labem na činnost bezplatné Občanské poradny v Jaroměři pro rok 2020 ve výši 2 000 Kč. 

c) Rozpočtová opatření  

Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 13 - 18/2020, 
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. 13/2020 - přesun rozpočtových výdajů z § 6171 na § 6112 
v rámci pol. 5023 ve výši 32 400 Kč (zdravotní pojištění - zastupitelé). 

 Rozpočtové opatření č. 14/2020 - navýšení rozpočtových výdajů u § 5213 pol. 5139 
o  1 066 Kč (lahve na dezinfekci). 

 Rozpočtové opatření č. 15/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 3631 pol. 6121 
o 94 501 Kč (veřejné osvětlení ke hřbitovu). 

 Rozpočtové opatření č. 16/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 3631 pol. 6121 
o 27 951 Kč (vícepráce – veřejné osvětlení ke hřbitovu). 

 Rozpočtové opatření č. 17/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 2321 pol. 5171 
o 24 714 Kč (přeložení potrubí, dopojení připojení při opravě zatrubení vodoteče). 

 Rozpočtové opatření č. 18/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 2321 pol. 5171 
o 14 520 Kč (zemní práce – oprava kanalizace). 

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

d) Informace starosty 

 Starosta obce informoval zastupitele o žádosti Státního pozemkového úřadu 
o vyjádření k možnosti zahrnutí ucelené části k. ú. Vlkov u Jaroměře do obvodu 
pozemkových úprav, týkající se projednání možné změny obecní a katastrální hranice 
mezi k. ú. Černožice n. L. a k. ú. Vlkov u Jaroměře. 

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

Závěr 9/12/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje na žádost Státního pozemkového úřadu 
zahrnutí ucelené části k. ú. Vlkov u Jaroměře do obvodu pozemkových úprav. 

 Bylo dokončeno rozhledové schodiště z pískovcových bloků v obnovené Dvořákově 
uličce. 

 Naše obec se umístila mezi finalisty krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové 
stránky a elektronické služby měst a obcí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se 
bude konat 9. června 2020 v Hradci Králové. 
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e) Akce v obci 

 29. 8. letní kino na vlkovské návsi  

 6. 9. – 25. 10. taneční kurz 

 26. 9. autobusový výlet hasiči  

 alternativní podzimní akce 

 10. 10. vyprávění Dr. Tikovského o knize „Ve městě a na zámku“ 

 7. 11. 2020 loutkové divadlo 

f) Diskuze 
Pan …………. poděkoval za ročenku obce, pochválil její obsah a zpracování. 
 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům i zastupitelům za účast. 
Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 19. 6. 2020. Termín pracovní schůzky 
zastupitelů bude stanoven operativně. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé: Vladimír Vávrů 
  Jan Rezek 
    
 
 
 
Zapsala dne 26. 5. 2020 Ing. Věra Dytrychová 
 
 
 
 
 
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. 

 
 


