
1 

 

          OUV 300-2/2020 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 14/2020 
konaného dne 24. 7. 2020  

 

 

Místo konání: kancelář obecního úřadu 
Čas konání:  19.08 – 20.05 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Ing. Alena Bartošová, Martin 
Felcman, Vladimír Vávrů, 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. Vyhodnocení poptávkového řízení na výběr dodavatele výměny prosklení sokolovny 
2. Dohody o vytvoření společných školských obvodů spádových základních škol 
3. Výzva k podání nabídky – rozšíření zpevněné plochy u obecního úřadu 
4. Plánovací smlouva – dopravní a technická infrastruktura na pozemcích Z5 určených 

pro zástavbu 
5. Smlouva o budoucí spolupráci při výstavbě a provozování kanalizace s obcí Rasošky 
6. 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) Vyhodnocení poptávkového řízení na výběr dodavatele výměny prosklení 
sokolovny 

Zastupitelé přistoupili k vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu mimo režim zákona „Výměna kopilitů za okna“. Poptávkové řízení bylo vypsáno na 
základě Dohody o investici do společné věci mezi T. J. Sokol Vlkov a Obcí Vlkov (schválené 
usnesením č. 4/12/2020), kterou byla pověřena obec, aby v rámci své samosprávné agendy 
provedla výběr dodavatele na realizaci investice. Veřejná zakázka malého rozsahu byla 
poptávána do limitu 312 000 Kč bez DPH.  Obec oslovila 3 firmy – DONAP Česká Skalice s.r.o., 
FEAL East s.r.o., Zlatníky a ZTL CONSTRUCT CZ, s.r.o., Brno. Výzva k podání nabídky byla 
zveřejněna na úřední desce a na elektronické úřední desce obce. Lhůta pro podání nabídek byla 
stanovena do 23. 7. 2020 do 20 h. Obci byly doručeny 3 cenové nabídky, které byly dodány 
v požadované lhůtě v řádně uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky. 
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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. 

Firma      Částka vč. DPH 

FEAL East s.r.o., Zlatníky   371 334,48 Kč 
ZTL CONSTRUCT CZ, s.r.o., Brno  376 951,30 Kč 
DONAP Česká Skalice s.r.o.   376 915,00 Kč 

Na základě kritérií hodnocení – výše nabídkové ceny a kvalifikace zadavatele zastupitelé 
s ohledem na minimální cenový rozdíl předložených nabídek a posouzení organizační 
výhodnosti pro realizaci zakázky navrhli hlasovat o nabídce firmy DONAP Česká Skalice s.r.o. 
ve výši 376 915 Kč vč. DPH, s níž bude uzavřena smlouva o dílo. Ve smlouvě o dílo jsou uvedeni 
jako objednatelé Obec Vlkov a T. J. Sokol Vlkov. Faktury budou vystavovány na každého 
objednatele zvlášť v následujícím poměru částek ceny za dílo: 4/9 na T. J. Sokol Vlkov a 5/9 na 
Obec Vlkov. Realizace díla bude provedena nejpozději do 30. 9. 2020. 

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

Závěr 1/14/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje na základě poptávkového řízení realizaci akce 
„Výměna kopilitů za okna“ v místní sokolovně firmou DONAP Česká Skalice s. r. o. ve výši 376 915 Kč 
vč. DPH a schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Vlkov, T. J. Sokol Vlkov a firmou DONAP Česká Skalice s. r. o. 
a po odsouhlasení smlouvy právníkem obce pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 2) Dohody o vytvoření společných školských obvodů spádových základních škol 

Zastupitelům byly předloženy dohody o vytvoření školských obvodů spádových základních 
škol pro I. a II. stupeň. Stávající uzavřené dohody končí k 31. 8. 2020. 

 Dohoda mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky o vytvoření společného školského obvodu 
spádové základní školy, jejíž činnost pro I. stupeň vykonává Základní a mateřská škola 
Rasošky.  

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

Závěr 2/14/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dohodu mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky 
o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost pro I. stupeň vykonává 
Základní a mateřská škola Rasošky, a pověřuje starostu jejím podpisem. Dohoda se uzavírá na období 
od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2025. 

 Dohoda mezi Obcí Vlkov a Městem Jaroměř o vytvoření společného školského obvodu 
spádové základní školy, jejíž činnost pro II. stupeň vykonává Základní škola Jaroměř-
Josefov, Vodárenská 370, Josefov.  

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

Závěr 3/14/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dohodu mezi Obcí Vlkov a Městem Jaroměř 
o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost pro II. stupeň vykonává 
Základní škola Jaroměř-Josefov, Vodárenská 370, Josefov, a pověřuje starostu jejím podpisem. Dohoda 
se uzavírá na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2025.  
 

Ad 3) Výzva k podání nabídky – rozšíření zpevněné plochy u obecního úřadu 
Starosta obce oznámil, že vzhledem k plánovaným zemním pracím v terénu pod sokolovnou 
a současně s ohledem na realizaci programu Velké dešťovky, kdy by těžká technika zpevněnou 
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plochu u obecního úřadu mohla poškodit, bude z technologických důvodů poptávkové řízení 
na rozšíření zpevněné plochy u obecního úřadu nutno odsunout až po realizaci dešťových 
nádrží a dokončení terénních prací. 

Ad 4) Plánovací smlouva – dopravní a technická infrastruktura na pozemcích Z5 
určených pro zástavbu 

Zastupitelům byla předložena plánovací smlouva mezi vlastníkem pozemků paní Zdeňkou 
Světlíkovou (stavebník) a Obcí Vlkov (budoucím vlastníkem technické a dopravní 
infrastruktury), navazující na Dohodu o parcelaci uzavřenou Obcí Vlkov s vlastníky pozemků 
v území nazvaném v územním plánu obce Vlkov jako lokalita Z5. Záměrem stavebníka je 
výstavba dopravní a technické infrastruktury na pozemku p.č. 180/50, části pozemku 
p.č. 180/35 a části pozemku p.č. 717/1 jako přípravu pro výstavbu rodinných domů na 
pozemcích p.č. 180/33, p.č. 180/34, p.č. 180/37, p.č. 180/48, p.č. 180/49, p.č. 180/52, 
p.č. 180/53, p.č. 180/54 a p.č. 200/8. Uvedené pozemky jsou v územním plánu obce Vlkov 
umístěny v lokalitě Z5 (1. etapa), která je určena pro zástavbu domy venkovského bydlení 
a výstavbu dopravní a technické infrastruktury. Veškeré náklady hradí stavebník, obec se 
nebude na úhradě nákladů finančně podílet. Stavebník provede zasíťování a zdarma je převede 
obci včetně pozemku p. č. 180/50. 

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

Závěr 4/14/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje plánovací smlouvu mezi paní Zdeňkou Světlíkovou 
a Obcí Vlkov, týkající se výstavby dopravní a technické infrastruktury na pozemcích vlastníka v lokalitě Z5 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 5) Smlouva o budoucí spolupráci při výstavbě a provozování kanalizace s obcí 
Rasošky 

Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy o budoucí spolupráci při výstavbě a provozování 
kanalizace mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky, týkající se umožnění budoucího připojení rasošské 
části Vlkova na kanalizační síť obce Rasošky. Náklady na zhotovení propojovacího řadu hradí 
Obec Vlkov. Množství odpadních vod, kapacita a denní průtoky budou do návrhu smlouvy 
doplněny. Smlouva bude předložena k posouzení a schválení Obci Rasošky. 

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

Závěr 5/14/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje návrh smlouvy o budoucí spolupráci při výstavbě 
a provozování kanalizace mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky. 

Ad 6) Různé 

a) Odstoupení firmy Stavibet s.r.o., České Meziříčí, od výběrového řízení na opravu 
vnitřního hřbitova 

Starosta obce informoval zastupitele, že obec obdržela 24. 7. 2020 od firmy Stavibet s.r.o., 
České Meziříčí, odstoupení od výběrového řízení na opravu vnitřního hřbitova - z kapacitních 
důvodů (firma byla zastupitelstvem vybrána při výběrovém řízení 19. 6. 2020 - č. usn. 
1/13/2020, smlouva dosud nebyla podepsána). Zakázka se postupuje druhému v pořadí ve 
výběrovém řízení - firmě Pavel Sičák, Jaroměř, v ceně 147 501,72 Kč vč. DPH. Starosta oslovil 
pana Pavla Sičáka, který s postoupením zakázky vyslovil souhlas. Současně zastupitelé 
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přistoupili k schválení smlouvy o dílo, která byla odsouhlasena právníkem obce. Realizace díla 
bude provedena nejpozději do 30. 10. 2020. 

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

Závěr 6/14/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov na základě odstoupení firmy Stavibet s. r. o. České Meziřící 
z výběrového řízení na opravu vnitřního hřbitova schvaluje pro realizaci opravy vnitřního hřbitova druhého 
v pořadí ve výběrovém řízení - firmu Pavel Sičák, Jaroměř, za cenu 147 501,72 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo 
schvaluje smlouvu o dílo na opravu vnitřního hřbitova mezi Obcí Vlkov a firmou Pavel Sičák, Jaroměř, 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 

b) Dodatek č. 1 ke smlouvě na opravu vnitřního hřbitova 

Stavební komise navrhuje dílčí změnu použitého materiálu na opravu vnitřního hřbitova - typ 
dlaždic Grande kombi – z důvodu estetického vyznění a zvýšení celkové životnosti dlažby. 
Zastupitelům byl předložen dodatek č. 1 ke schválené smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2020. Cena 
za dílo se navyšuje o 28 769 Kč (vč. DPH). 

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

Závěr 7/14/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Vlkov 
a společností Pavel Sičák, Jaroměř, týkající se změny použitého materiálu na opravu vnitřního hřbitova, 
a pověřuje starostu jejím podpisem. Cena za dílo se navyšuje o 28 769 Kč (vč. DPH), tj. z původních 
147 501,72 Kč na 176 270,72 Kč (vč. DPH). 

c) Rozpočtová opatření  

Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 20-23/2020, 
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. 20/2020 - navýšení rozpočtových výdajů u § 4312 pol. 5253 
o  2 000 Kč (finanční dar – Farní charita Dvůr Králové), 

 Rozpočtové opatření č. 21/2020 – snížení rozpočtových příjmů o 566 000 Kč (snížení 
daňových příjmů v důsledku aktualizace státního rozpočtu), 

 Rozpočtové opatření č. 22/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 6171 pol. 5166 
o 10 890 Kč (právní služby), 

 Rozpočtové opatření č. 23/2020 – navýšení rozpočtových příjmů u pol. 4122 
o 50 000 Kč (dotace KHK na podporu prodejny), navýšení rozpočtových výdajů 
u § 2141 pol. 5212 o 50 000 Kč (dotace na podporu prodejny). 

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

d) Akce v obci 
Vzhledem k dalšímu šíření koronaviru bude konání uvedených akcí závislé na aktuální situaci. 

 29. 8. letní kino na vlkovské návsi – film 3Bobule 

 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“ 

 17. 10. cestopisná přednáška 
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 7. 11. loutkové divadlo v podání Loutkové scény „Dětem pro radost“ z Náchoda, která 
nahrazuje původní dubnový termín 

Ing. Bartošová uvedla, že na 19. 9. 2020 je plánována celostátní akce „Ukliďme Česko“. 
Zastupitelé souhlasí s přihlášením naší obce.  

e) Informace starosty a diskuze 

 Sečení příkopů zajistí Údržba silnic do čtyř týdnů. 

 Obcí zakoupený pozemek p. č. 516/12 byl katastrálním úřadem zapsán do majetku 
obce. Pozemek bude začleněn do realizace druhé etapy pokračování Dvořákovy uličky. 

f) Vedení obecní kroniky 

Na základě sdělení paní Olgy Dvořákové, která oznámila, že se z časových důvodů zříká práce 
obecní kronikářky, starosta navrhuje, aby tuto funkci zastávala paní Helena Rezková. Roční 
odměna za vedení kroniky činí 5 000 Kč + DPH. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (H. Rezková). 

Závěr 8/14/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje paní Helenu Rezkovou jako kronikářku obce Vlkov. 
 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval zastupitelům za účast. Další 
zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 11. 9. 2020. Termín pracovní schůzky zastupitelů byl 
předběžně stanoven na 10. 9. 2020. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Alena Bartošová 
  Dr. Ondřej Tikovský 
   
    
 
 
Zapsala dne 27. 7. 2020 Ing. Věra Dytrychová 


