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          OUV   428-2/2020 

 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 16/2020 
konaného dne 23. 10. 2020  

 

 

 

Místo konání: sokolovna ve Vlkově 
Čas konání:  18.04 – 18.58 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 přítomné zastupitele a oznámil, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Přítomni byli upozorněni, že jednání zastupitelstva bude pro účely pořízení 
zápisu nahráváno. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a přijatých bezpečnostních 
opatření v důsledku šíření koronaviru se zasedání zastupitelstva koná v místní sokolovně. 

Program:   
1. Nabídky pachtu zemědělských pozemků 
2. Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2021 
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 
4. Smlouva o směně pozemku p. č. 201/4 v. k. ú. Vlkov u Jaroměře 
5. Nájemní smlouva – obecní byt 
6. Různé 

Schváleno 7 hlasy.  
 

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

Ad 1) Nabídky pachtu zemědělských pozemků 

Na základě zveřejněného oznámení o záměru pachtu zemědělských pozemků obec obdržela 
1 nabídku pachtu od ZOD Rasošky. Záměr pachtu je na úřední desce vyvěšen od 17. 9. 2020. 
Následovalo otevírání obálky. Navrhované roční nájemné činí 11 487 Kč, doba pachtu je 
v souladu se záměrem (není delší než 2 roky). Součástí nabídky je pachtovní smlouva.  
Zastupitelé přistoupili k hlasování o schválení pachtýře. 

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

Závěr 1/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Zemědělské a obchodní družstvo Rasošky pachtýřem 
obecních zemědělských pozemků. 
Následovalo hlasování o smlouvě o pachtu. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
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Závěr 2/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o pachtu zemědělských pozemků mezi Obcí 
Vlkov a Zemědělským a obchodním družstvem Rasošky a po ověření smlouvy právníkem obce pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Roční pachtovné činí 11 487 Kč.  

Ad 2) Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2021 

 MS Paseky Rasošky 
Obec obdržela žádost MS Paseky Rasošky o dotaci z rozpočtu obce na r. 2021 ve výši 10 000 Kč. 
Dotace bude použita na nákup koroptví, zajíců, kachen, bažantů a krmení pro bažanty, 
nájemné, úhradu škody způsobené zvěří. 

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

Závěr 3/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost MS Paseky Rasošky o dotaci z rozpočtu obce na 
r. 2021 ve výši 10 000 Kč. 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2021 pro MS Paseky Rasošky ve výši 10 000 Kč.  

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

Závěr 4/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2021 MS Paseky Rasošky ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 T. J. Sokol Vlkov 
Obec obdržela žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2021 ve výši 80 000 Kč. 
Částka je stejná jako v loňském roce. Dotace bude použita na úhradu energií v sokolovně, 
obnovu inventáře a technickou údržbu sokolovny, výdaje na akce (úhrada jízdného na 
sportovní akce, zajištění akcí zejména pro děti ve Vlkově).  
Z přítomných zastupitelů účastnících se hlasování jsou tři zastupitelé členy T. J. Sokol Vlkov 
(Helena Rezková, Jan Rezek, Vladimír Vávrů). 

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

Závěr 5/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na 
r. 2021 ve výši 80 000 Kč. 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2021 pro T. J. Sokol Vlkov ve výši 80 000 Kč.  

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

Závěr 6/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2021 T. J. Sokol Vlkov ve výši 80 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 SDH Vlkov 
Obec obdržela žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2021 ve výši 50 000 Kč. Částka 
je stejná jako v loňském roce. Dotace bude použita na pokrytí provozních nákladů, nákup 
oděvů, obuvi, opravy a údržbu hasičské techniky a zařízení, nákup hasičského a sportovního 
vybavení, podporu pořádání akcí pro veřejnost a děti, nákup vybavení pro zvyšování úrovně 
veřejných akcí, pokrytí nákladů spojených s výstavbou nové hasičské zbrojnice. Z přítomných 
zastupitelů účastnících se hlasování jsou tři zastupitelé členy SDH Vlkov (Ing. Jaroslav Veverka, 
Martin Felcman, Vladimír Vávrů). 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
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Závěr 7/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2021 
ve výši 50 000 Kč. 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2021 pro SDH Vlkov ve výši 50 000 Kč.  

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

Závěr 8/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2021 SDH Vlkov ve výši 50 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 Obecný zájem, z. ú. 
Zastupitelům byla předložena žádost o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na rok 2021 od 
pečovatelské služby Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 17 000 Kč. Dotace bude použita za 
účelem zajištění poskytování pečovatelské služby a terénní odlehčovací služby pro potřebné 
občany obce Vlkov. Pečovatelská služba poskytuje ve Vlkově služby dvěma občanům. Na 
základě jednání se společností Obecný zájem starosta navrhl schválit dotaci ve stejné výši, jaká 
byla poskytnuta v loňském roce, t. j. 15 000 Kč.  

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

Závěr 9/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu Obce Vlkov na r. 2021 
společnosti Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 15 000 Kč. 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2021 společnosti Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 15 000 Kč.  

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

Závěr 10/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2021 společnosti Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 15 000 Kč a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

 Petr Hynek 
Za účelem zachování prodejny ve Vlkově byla zastupitelům předložena žádost majitele 
obchodu ve Vlkově pana Petra Hynka o dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 ve výši 50 000 Kč. 
Dotace bude použita na služby spojené s provozem prodejny – náklady na energie (elektřina, 
voda), 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. Dotační program KHK na podporu prodejen na rok 2021 nebyl vypsán. Starosta 
sdělil, že obec by měla místní obchod podporovat. 
Před hlasováním Helena Rezková a Jan Rezek oznámili, že jsou s Petrem Hynkem 
v příbuzenském vztahu. 

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

Závěr 11/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost pana Petra Hynka o dotaci z rozpočtu obce 
na rok 2021 ve výši 50 000 Kč. 
 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2021 pro Petra Hynka ve výši 50 000 Kč.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
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Závěr 12/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2021 Petru Hynkovi, Vlkov, ve výši 50 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.  

Ad 3) Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

Zastupitelům byl představen návrh rozpočtu obce na rok 2021, který byl projednaný finančním 
výborem. Po společném projednání bude rozpočet řádně vyvěšen. Do rozpočtu byla doplněna 
aktuální výše pachtovného za pozemky dle bodu 1. Rozpočet je navržen jako schodkový, rozdíl 
mezi příjmy (5 101 587 Kč) a výdaji (10 203 710 Kč) ve výši 5 102 123 Kč bude hrazen 
z volných prostředků minulých let, které k 30. 9. 2020 činily 9 746 549,99 Kč. Starosta 
odpověděl na dotaz Ing. Bartošové týkající se výše rozpočtované položky na opravu obecního 
bytu. 

Ad 4) Smlouva o směně pozemku p. č. 201/4 v k. ú. Vlkov u Jaroměře 

Zastupitelům byla předložena smlouva o směně pozemků mezi Obcí Vlkov a Ing. Věrou 
Dytrychovou. Jedná se o bezúplatnou směnu pozemku p. č. 201/4 o výměře 139 m2 ve 
vlastnictví Obce Vlkov za pozemek p. č. 717/10 o výměře 313 m2 ve vlastnictví Ing. Dytrychové, 
vše v k. ú. Vlkov u Jaroměře. Záměr směny pozemků (schválený usnesením č. 5/15/2020) je 
vyvěšen na úřední desce od 17. 9. 2020. Na směnu byla právníkem obce Mgr. Jandurou 
vypracována smlouva. 

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

Závěr 13/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o směně pozemků mezi Obcí Vlkov 
a Ing. Věrou Dytrychovou a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 5) Nájemní smlouva – obecní byt  

Obec obdržela žádost od paní Lenky Šafářové o vystavení nové nájemní smlouvy na obecní byt 
ve Vlkově čp. 7 od 30. 11. 2020, stávající nájemní smlouva končí 29. 11. 2020. Starosta navrhl 
navýšení nájmu na částku 5 000 Kč, s nájemcem byla změna prokonzultovaná. Zastupitelům 
byl předložen návrh smlouvy o nájmu obecního bytu č. p. 7 mezi Obcí Vlkov a Lenkou 
Šafářovou od 30. 11. 2020 na období 5 let. Měsíční nájemné činí 5 000 Kč.  Jednotlivé opravy 
nájemce hradí do výše 1 000 Kč. 

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

Závěr 14/16/2020: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi Obcí Vlkov a Lenkou 
Šafářovou od 30. 11. 2020 na období 5 let a pověřuje starostu jejím podpisem. Měsíční nájemné činí 
5 000 Kč. 

Ad 6) Různé 

a) Podání žádosti o poskytnutí dotace v r. 2021 z podprogramu MMR - Podpora 
obnovy a rozvoje venkova  

Starosta informoval zastupitele, že byla vypsána Ministerstvem pro místní rozvoj výzva 
k podávání žádostí o poskytnutí dotace v r. 2021 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova. Výzva se týká obnovy místních komunikací, veřejných prostranství a doplňujících 
staveb. Pro tento dotační titul připadají v úvahu oprava místní komunikace Zelenka nebo 
obnova zpevněné plochy u obecního úřadu. Starosta navrhuje podání žádosti na obnovu 
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zpevněné plochy u budovy obecního úřadu ve Vlkově (dotační titul 117D8210C - Podpora 
obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury - týkající se obnovy parkovacích a odstavných 
ploch s vazbou na občanskou vybavenost obce) z důvodu výše rozpočtu celkových nákladů, 
které činí 811 805,95 Kč, a existence potřebné dokumentace včetně stavebního povolení. 
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Termín 
pro podání žádosti je do 21. 12. 2020, ukončení realizace akce je 31. 12. 2022. 

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

Závěr 15/16/2020: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 
z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj 117D8210  Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul 
117D8210C – na obnovu zpevněné plochy u budovy obecního úřadu v obci Vlkov. 

b) Projednání kupní ceny pozemků p. č. 462/11, 540/12 a 717/4 v k. ú. Vlkov 
u Jaroměře 

Na základě schváleného záměru nákupu pozemků (usnesením č. 4/15/2020 z 11. 9. 2020) 
starosta předložil znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé pozemku p. č. 717/4 a podílu 
1/11 u pozemků p. č. 462/11 a 540/12, vše v k. ú. Vlkov u Jaroměře. Pozemek p. č. 717/4 
o výměře 634 m2 je souběžný s cestou za č. p. 119, záměr jeho použití je rozšíření na místní 
komunikaci pro budoucí rozvoj obce a jeho tržní ocenění činí 32 968 Kč. V rámci pokračování 
dalších etap Dvořákovy uličky obec projevila zájem o podílová vlastnictví 1/11 pozemku 
p. č.  462/11  (tržní cena podílu 688 Kč) a 1/11 pozemku p. č. 540/12 (tržní cena podílu 
262 Kč). Uvedené ceny jmenovaných pozemků jsou projednány s vlastníkem pozemků ZOD 
Rasošky a odsouhlaseny. 

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

Závěr 16/16/2020: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje kupní cenu pozemků p. č. 717/4 (32 968 Kč), 1/11 
pozemku p. č. 462/11 (688 Kč) a 1/11 pozemku p. č. 540/12 (262 Kč) a po schválení kupní smlouvy 
právníkem obce pověřuje starostu jejím podpisem.   

c) Pojistná smlouva – pojištění odpovědnosti zastupitelů 
Starosta předložil zastupitelům pojistnou smlouvu společnosti Kooperativa na pojištění 
odpovědnosti vyplývající z funkce zastupitele obce. Současná pojistná smlouva byla uzavřena 
do 25. 10. 2020. Nová pojistná smlouva bude uzavřena na následné roční období, limit 
pojistného plnění je do 5 000 000 Kč a výše ročního pojistného činí 3 750 Kč.  

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

Závěr 17/16/2020: Zastupitelstvo Obce Vlkov schvaluje pojistnou smlouvu č. 8603271635 se společností 
Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha, na pojištění odpovědnosti zastupitelů na období 25. 10.  2020 – 
24. 10.  2021, a pověřuje starostu jejím podpisem. Částka pojistného činí 3 750 Kč.  

d) Rozpočtová opatření  

Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 29-33/2020, 
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. 29/2020 – navýšení rozpočtových příjmů u § 3613 pol. 2132 
o 3 500 Kč (splátky insolvence) 
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 Rozpočtové opatření č. 30/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 6115 pol. 5139 
o 723 Kč (materiál volby do krajských zastupitelstev) 

 Rozpočtové opatření č. 31/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 2321 pol. 5169 
o 8 750 Kč (doplnění pasportu kanalizace) 

 Rozpočtové opatření č. 32/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 6115 o 25 900 Kč 
(volební výdaje na volby do krajských zastupitelstev) 

 Rozpočtové opatření č. 33/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 6171 pol. 5166 
o 3 630 Kč (právní služby) 

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

e) Schválení pracovněprávního poměru se zastupitelkou obce 
Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje vznik pracovněprávního poměru – dohody o provedení 
práce - mezi Obcí Vlkov a členkou zastupitelstva paní Helenou Rezkovou na vedení kroniky 
obce. 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (H. Rezková).  
Závěr 18/16/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje vznik pracovněprávního poměru (dohody 
o provedení práce) mezi Obcí Vlkov a členkou zastupitelstva paní Helenou Rezkovou na vedení kroniky obce. 

f) Informace starosty 

 Dokončuje se výměna dlažby na hřbitově, zbývají doladit detaily okolo křížku. 

 Je vytyčena další etapa pokračování Dvořákovy uličky (polní cesty na Smiřice). 

 Na pozemku pro novou hasičskou zbrojnici se buduje příjezdová cesta pro zařízení 
staveniště a pro vlastní vstup. Bude zhotoven předělový plot mezi pozemkem pro 
zbrojnici a sousedním p. č. 16/2. 

 Starosta informoval zastupitele, že v následujícím období podá výzvu k podání nabídky 
na opravu místní komunikace Zelenka (provedení kvalitnějšího recyklátu s vrchní 
stabilizací) a na opravu kolny u budovy bývalé školy. Akce jsou součástí Programu 
obnovy venkova obce Vlkov na období 2019 – 2022 a pověření starosty k zadávání 
výzev bylo schváleno usnesením č. 5/4/2019 ze dne 15. 3. 2019. 

 Program Velká dešťovka - objem zadržované vody, na který je možné obdržet dotaci do 
výše 85 % nákladů, činí 3 x 9,5 m3, náklady jsou cca 500 000 Kč. Obec má zájem 
o rozšíření o další 2 nádrže s možností napojení pro hasiče. Další informace k dešťovce 
budou upřesněny. 

 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na připojení rasošské části Vlkova na budoucí 
kanalizaci Rasošek bude následovat po vzájemném definování přípojných bodů při 
společném jednání obou obcí. 

g) Akce v obci 
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a zákazem konání společenských a kulturních 
akcí v souvislosti se šířením koronaviru byl probíhající taneční kurz pozastaven, vyprávění 
Dr. Tikovského o knize „Ve městě a na zámku“ (10. 10. 2020) odloženo a cestopisná přednáška 
(17. 10. 2020) zrušena.  
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Zrušeno je i loutkové divadlo 7. 11. 2020 a adventní posezení 6. 12. 2020. Uskutečnění 
Mikulášské nadílky 5. 12. 2020 závisí na budoucím vývoji epidemické situace. 
 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil zasedání, poděkoval přítomným za pozornost 
a popřál všem hodně zdraví v této nelehké době.  
 
Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 4. 12. 2020. Termín pracovní schůzky 
zastupitelů byl stanoven na 19. 11 2020 od 18 h.  
Pokud to budoucí vývoj situace dovolí, na 18. 12. 2020 je navrženo uskutečnit setkání 
zastupitelů, které bude spojeno s poděkováním členům výborů a vlkovským občanům, kteří 
dobrovolně pracují pro naši obec. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
Ověřovatelé: Dr. Ondřej Tikovský 
  Vladimír Vávrů 
   
 
Zapsala dne 26. 10. 2020 Ing. Věra Dytrychová 


