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          OUV 254-2/2020 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 13/2020 
konaného dne 19. 6. 2020  

 

 

 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 
Čas konání:  19.07 – 20.10 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Ing. Alena Bartošová, Martin 
Felcman, Helena Rezková, Jan Rezek  
Omluveni:  Vladimír Vávrů (příchod 19.20 h) 
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. Vyhodnocení poptávkového řízení na výběr dodavatele opravy vnitřního hřbitova 
2. Pojistná smlouva – pojištění majetku obce 
3. Darovací smlouva – Farní charita Dvůr Králové n. L. 
4. Přihlášení obce do programu Velká dešťovka    
5. Různé 

Schváleno 6 hlasy.  
 

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

Ad 1) 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“. Poptávkové řízení bylo vypsáno na 
základě usnesení č. 3/12/2020 z 22. 5. 2020. Veřejná zakázka malého rozsahu byla poptávána 
do limitu 207 000 Kč bez DPH.  Obec oslovila 4 firmy - Pavel Sičák Jaroměř, Štěpánek spol. s r. o. 
Opočno, Borta s r. o. Černožice nad Labem a Stavibet s. r. o. České Meziříčí. Výzva k podání 
nabídky byla zveřejněna na úřední desce a na elektronické úřední desce obce. Lhůta pro podání 
nabídek byla stanovena do 18. 6. 2020 20 h. Obci byly doručeny 4 cenové nabídky, 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. 
Došlé nabídky byly v souladu s podmínkami výzvy. 
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Firma      Částka vč. DPH 

Pavel Sičák, Jaroměř    147 501,72 Kč 
Štěpánek spol. s r. o., Opočno  193 829,90 Kč 
Borta s. r. o., Černožice    163 266,76 Kč 
Stavibet s. r. o., České Meziříčí  146 380,00 Kč  
Na základě kritérií hodnocení - výše nabídkové ceny a kvalifikace zadavatele - zastupitelé dle 
nejnižší ceny navrhli hlasovat o nabídce firmy Stavibet s. r. o., České Meziříčí ve výši 146 380 Kč 
(vč. DPH), s níž bude uzavřena smlouva o dílo. (Příchod V. Vávrů v 19.20 h.) Realizace díla 
bude provedena do 31. 8. 2020.   

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Vladimír Vávrů). 

Závěr 1/13/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje na základě poptávkového řízení realizaci opravy 
vnitřního hřbitova firmou Stavibet s. r. o., České Meziřící ve výši 146 380Kč vč. DPH. 

Zastupitelé přistoupili k hlasování o smlouvě o dílo: 

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

Závěr 2/13/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Vlkov a společností 
Stavibet s. r. o., České Meziříčí, týkající se opravy vnitřního hřbitova, a po odsouhlasení smlouvy právníkem 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 2) Pojistná smlouva – pojištění majetku obce 

Starosta zajistil revizi stávající pojistné smlouvy na pojištění majetku obce. Zastupitelům byla 
předložena nová pojistná smlouva č. 4281090763 mezi společností Generali Česká 
pojišťovna a. s. Praha, a Obcí Vlkov, týkající se pojištění majetku obce. Roční pojistné činí 
19 786 Kč, v nové smlouvě jsou navíc zahrnuty chodníky a plocha autobusové zastávky. 
Současně dochází k ukončení stávající pojistné smlouvy č. 7969547818 na částku 16 398 Kč.  

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

Závěr 3/13/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje ukončení pojistné smlouvy č. 7969547818 mezi 
společností Generali Česká pojišťovna a. s. Praha, a Obcí Vlkov, týkající se pojištění majetku obce, a schvaluje 
uzavření nové pojistné smlouvy č. 4281090763 mezi oběma smluvními stranami, a pověřuje starostu jejich 
podpisem. Roční pojistné dle nové smlouvy činí 19 786 Kč.  

Ad 3) Darovací smlouva – Farní charita Dvůr Králové n. L. 

Na základě schváleného finančního daru ve výši 2 000 Kč na činnost bezplatné občanské 
poradny v Jaroměři na rok 2020 (usnesení 8/12/2020 z 22. 5. 2020) byla zastupitelům 
předložena darovací smlouva mezi Farní charitou Dvůr Králové n. L. a Obcí Vlkov. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2 (Martin Felcman, Jan Rezek). 

Závěr 4/13/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi Farní charitou Dvůr Králové 
n. L. a Obcí Vlkov. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 2 000 Kč určený na činnost bezplatné občanské 
poradny v Jaroměři. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Ad 4) Přihlášení obce do programu Velká dešťovka 
Starosta informoval zastupitele o jednání s firmou Elkoplast Zlín, která se zaměřuje na jímání 
dešťových vod zejména z veřejných budov. Společnost Elkoplast též zajišťuje přípravu  
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projektové dokumentace a realizaci včetně využití dotačního titulu ve výši 85%. Starosta 
navrhuje jímání dešťové vody ze střechy sokolovny do nádrže o objemu 60 m3 k použití na 
zalévání a pro hasiče. Na návrh starosty zastupitelé přistoupili k hlasování o přihlášení do 
programu Velká dešťovka. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Alena Bartošová). 

Závěr 5/13/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje přihlášení Obce Vlkov do programu Velká dešťovka. 

Ad 5) Různé 

a) Řád veřejného pohřebiště 
Na základě novely zákona o pohřebnictví č. 256/2001 byl zastupitelům předložen Řád 
veřejného pohřebiště obce Vlkov, schválený Krajským úřadem Hradec Králové. 

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

Závěr 6/13/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Vlkov. 

b) Rozpočtová opatření  

Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 19/2020, schváleném 
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. 19/2020 - navýšení rozpočtových výdajů u § 2321 pol. 5171 
o  48 257 Kč (oprava kanalizačních vpustí). 

Zastupitelé vzali rozpočtové opatření na vědomí. Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu. 

c) Informace starosty 

 Obec obdržela od Městského úřadu Jaroměř rozhodnutí o povolení vypouštění 
splaškových odpadních vod do 31. 12. 2025. 

 Na základě dokumentace k rekonstrukci komunikace III/2997 by mělo dojít ke kácení 
některých stromů. Obec Vlkov nesouhlasí s kácením stromů, které nejsou v trase 
komunikace. 30. 6. 2020 proběhne k tomuto tématu schůzka s dendroložkou.  

 Na základě uzavřené dohody o investici do společné věci s T. J. Sokol bylo vypsáno 
poptávkové řízení na výměnu prosklení sokolovny s názvem „Výměna kopilitů za 
okna“. Otevírání obálek se uskuteční na následujícím zasedání zastupitelstva obce dne 
24. 7. 2020.  

 Probíhá jednání o pozemcích souvisejících s pokračováním další etapy obnovy polní 
cesty do Smiřic. 

 Byl zadán rozpočet na rekonstrukci Zelenky, předpokládaná realizace bude v příštím 
roce. 

 Městským úřadem v Jaroměři bylo zahájeno správní řízení, týkající se rekonstrukce 
plochy před úřadem. 

 Plánuje se směna pozemků s ZOD Rasošky za účelem vysazení aleje na polní cestě 
z Vlkova do Rasošek. 

 V krajském kole soutěže Zlatý erb 2020 se Obec Vlkov umístila na 3. místě s Mobilní 
aplikací Vlkov v kategorii nejlepší elektronické služby a projekty Smart city. 
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d) Veřejná zeleň 
Proběhla diskuze o organizaci údržby veřejné zeleně v obci. 

e) Akce v obci 

 29. 8. letní kino na vlkovské návsi  

 6. 9. – 25. 10. taneční kurz 

 26. 9. autobusový výlet hasiči - ZOO Plzeň  

 alternativní podzimní akce 

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

 7. 11. 2020 loutkové divadlo 

f) Diskuze 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům i zastupitelům za účast. 
Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 24. 7. 2020. Termín pracovní schůzky 
zastupitelů byl stanoven na 9. 7. 2020. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé: Helena Rezková  
  Martin Felcman  
   
    
 
 
Zapsala dne 24. 6. 2020 Ing. Věra Dytrychová 


