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          OUV   474-3/2020 

 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 17/2020 
konaného dne 4. 12. 2020  

 

 

 

Místo konání: sokolovna ve Vlkově 
Čas konání:  18.03- 18.53 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Martin Felcman, Vladimír 
Vávrů, Helena Rezková, Jan Rezek  
Omluveni: Ing. Alena Bartošová 
Hosté: dle prezenční listiny 
 

Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka uvítal hosty a přítomné zastupitele, omluvil nepřítomné 
a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomni byli upozorněni, že jednání 
zastupitelstva bude pro účely pořízení zápisu nahráváno. Z důvodu pokračujícího nouzového 
stavu, vyhlášených bezpečnostních opatření v důsledku šíření koronaviru a s ohledem na 
probíhající stavební práce v sokolovně se zasedání zastupitelstva koná v zasedací místnosti 
obecního úřadu. 

Program:   
1. Rozpočet obce na rok 2021 
2. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 a 2023 
3. Žádost o navýšení dotace z rozpočtu obce na rok 2021 na podporu prodejny 
4. Dotační program KHK – Podpora provozu prodejen na venkově 
5. Aktualizace Programu obnovy venkova Obce Vlkov 
6. Dotační program KHK – Program obnovy venkova  
7. Smlouva o shrnování sněhu na r. 2021 
8. Darovací smlouva  
9. Schválená dotace z IROP – chodník podél silnice III/2997 
10. Pasport místních komunikací 
11. Různé 

Schváleno 6 hlasy.  
 

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

1) Rozpočet obce na rok 2021     

Starosta obce předložil návrh rozpočtu Obce Vlkov na rok 2021, v členění na závazné 
ukazatele paragrafy, zveřejněný v zákonem předepsané lhůtě 15 dnů a projednaný finančním 
výborem obce. Rozpočtové příjmy jsou ve výši 5 101 587 Kč a výdaje ve výši 10 203 710 Kč, 
financování je 35 000 Kč, rozpočet je schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 5 102 123 Kč bude 
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uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých let. Zastupitelé k rozpočtu neměli 
připomínky a přistoupili k hlasování. 

Hlasování: pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 1/17/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Vlkov na rok 2021 jako schodkový s příjmy 
5 101 587 Kč, výdaji 10 203 710 Kč a financováním ve výši 35 000 Kč, v členění na závazné ukazatele 
paragrafy. Schodek rozpočtu ve výši 5 102 123 bude uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých 
let.  

Ad 2) Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 a 2023 

Starosta obce předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vlkov na rok 2022 
a 2023 zveřejněný v zákonem předepsané lhůtě 15 dnů a projednaný finančním výborem obce. 
Zastupitelé neměli připomínky a přistoupili k hlasování. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 2/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Vlkov na rok 
2022 a 2023.    

Ad 3) Žádost o navýšení dotace z rozpočtu obce na rok 2020 na podporu prodejny 

Zastupitelům předložena žádost majitele obchodu ve Vlkově pana Petra Hynka o navýšení 
dotace z rozpočtu obce na rok 2021 na podporu provozu prodejny o 50 000 Kč, t. j. na 
celkových 100 000 Kč. (Poskytnutí dotace a smlouva o dotaci na rok 2021 ve výši 50 000 Kč na 
podporu prodejny byly schváleny usneseními 11/16/2020 a 12/16/2020.) Dotace bude použita 
na služby spojené s provozem prodejny – náklady na elektřinu, vodu, mzdové náklady 
personálu a ostatní osobní výdaje.  Na letošní rok byla dotace na podporu prodejny z rozpočtu 
obce poskytnuta ve výši 100 000 Kč, z čehož 50 000 Kč činila dotace od Královéhradeckého 
kraje.  
Před hlasováním Helena Rezková a Jan Rezek oznámili, že jsou s Petrem Hynkem 
v příbuzenském vztahu. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost pana Petra Hynka o navýšení dotace z rozpočtu 
obce na rok 2021na podporu provozu prodejny o 50 000 Kč (na celkových 100 000 Kč). 
 
Na základě schválené žádosti byl zastupitelům předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu obce v roce 2021 pro Petra Hynka, kterým se zvyšuje částka 
dotace na 100 000 Kč.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 4/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu Obce Vlkov v r. 2021 Petru Hynkovi, Vlkov, kterým se navyšuje částka poskytnuté dotace 
na 100 000 Kč, a pověřuje starostu jeho podpisem.  

Ad 4) Dotační program KHK – Podpora provozu prodejen na venkově 

Starosta obce představil zastupitelům dotační program Královéhradeckého kraje - Podpora 
provozu prodejen na venkově na rok 2021. Maximální výše dotace poskytnuté krajem je 
50 000 Kč, přičemž obec přispívá na podporu prodejny ze svého rozpočtu stejnou částkou. 
Tímto způsobem obec podporovala prodejnu Petra Hynka ve Vlkově za účelem udržení 
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základní občanské vybavenosti obce již v letošním roce. Vzhledem k tomu, že Obec Vlkov není 
vlastníkem ani provozovatelem prodejny, je třeba v souladu s podmínkami dotačního 
programu schválit závazek obce, že se na provozu prodejny bude podílet.     

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 5/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje závazek obce Vlkov, že se na provozu prodejny Petra 
Hynka ve Vlkově bude v roce 2021 ze svého rozpočtu podílet. 
 
Starosta navrhl zažádat o krajskou dotaci na podporu prodejny ve výši 50 000 Kč. Termín 
podání žádosti o dotaci je 6. 1. 2021. Harmonogram projektu je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.  

Hlasování o podání žádosti: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 6/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 
Královéhradeckého kraje 21RRD10 Podpora provozu prodejen na venkově v r. 2021 ve výši 50 000 Kč. 
Celkové náklady projektu činí 100 000 Kč. 

Ad 5) Aktualizace Programu obnovy venkova Obce Vlkov  

Starosta předložil zastupitelům aktualizaci programu obnovy venkova Obce Vlkov na období 
2020 – 2023:  

 projekční práce hasičská zbrojnice – (předpokládané náklady 300 000 Kč) -  dotační 
titul Ministerstva vnitra  

 stavba hasičské zbrojnice (předpokládané náklady 7 500 000 Kč) - dotační titul 
Ministerstva vnitra 

 záměry oprav - krajský dotační titul Program obnovy venkova: 
 oprava zděné kolny u budovy bývalé školy (předpokládané náklady 500 000 Kč) 
 výměna oplocení bývalé školy (předpokládané náklady 300 000 Kč) 
 oprava místní komunikace Zelenka (předpokládané náklady 442 000 Kč) 

 zpevněná plocha u OÚ a řešení odvodnění (předpokládané náklady 812 000 Kč) – 
dotační program MMR 

 oprava chodníku „520“ – poslední etapa v hodnotě 1 100 000 Kč 
 zpevněná plocha před hřbitovem (předpokládané náklady 450 000 Kč) - Dotační 

program MAS Mezi Úpou a Metují 
 projekční práce chodníku „Rasošská“ (předpokládané náklady 120 000 Kč) - krajský 

dotační titul Program obnovy venkova  
 zřízení nového chodníku „Rasošská“ včetně koncepce odvodnění (předpokládané 

náklady 500 000 Kč) – krajský dotační titul Program obnovy venkova 
 velká dešťovka 300 000 Kč 
 oprava kanalizace za sokolovnou 1 500 000 Kč 

Po diskuzi zastupitelé přistoupili k hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 7/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje aktualizaci Programu obnovy venkova Obce Vlkov 
na období 2020 – 2023: 

 projekční práce hasičská zbrojnice – (předpokládané náklady 300 000 Kč) -  dotační titul 
Ministerstva vnitra  

 stavba hasičské zbrojnice (předpokládané náklady 7 500 000 Kč) - dotační titul Ministerstva 
vnitra 

 záměry oprav - krajský dotační titul Program obnovy venkova: 
 oprava zděné kolny u budovy bývalé školy (předpokládané náklady 500 000 Kč) 
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 výměna oplocení bývalé školy (předpokládané náklady 300 000 Kč) 
 oprava místní komunikace Zelenka (předpokládané náklady 442 000 Kč) 

 zpevněná plocha u OÚ a řešení odvodnění (předpokládané náklady 812 000 Kč) – dotační 
program MMR 

 oprava chodníku „520“ – poslední etapa v hodnotě 1 100 000 Kč 
 zpevněná plocha před hřbitovem (předpokládané náklady 450 000 Kč) - Dotační program MAS 

Mezi Úpou a Metují 
 projekční práce chodníku „Rasošská“ (předpokládané náklady 120 000 Kč) - krajský dotační titul 

Program obnovy venkova  
 zřízení nového chodníku „Rasošská“ včetně koncepce odvodnění (předpokládané náklady 500 000 

Kč) – krajský dotační titul Program obnovy venkova 
 velká dešťovka 300 000 Kč 
 oprava kanalizace za sokolovnou 1 500 000 Kč 

 
V souvislosti se schváleným Programem obnovy venkova obce Vlkov starosta požádal 
zastupitele, aby jej pověřili zadáváním výzev k podání nabídky v rámci poptávkových řízení na 
jednotlivé tituly programu v souladu s obecní směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. J. Veverka). 

Závěr 8/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje pověření starosty obce k zadávání výzev k podání 
nabídek k jednotlivým akcím z Programu obnovy venkova obce Vlkov na období 2020 – 2023 v souladu 
s obecní směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Ad 6) Dotační program KHK – Program obnovy venkova 

Starosta obce navrhl pro přihlášení do Dotačního program KHK – Programu obnovy venkova 
akci „Oprava obecní komunikace v délce 215 m“. Jedná se o opravu Zelenky recyklátem se 
zalitým povrchem. Předpokládaný rozpočet činí 442 075,60 Kč vč. DPH.N  
Lhůta pro podání žádosti o dotaci je do 20. 1. 2021. Maximální procentuální podíl dotace na 
uznatelných výdajích projektu činí 50 %. Dle podmínek programu žadatel o dotaci smí podat 
pouze 1 žádost.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 9/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádostí o dotace v rámci dotačního programu 
Královéhradeckého kraje Program obnovy venkova 21POVU1 na akci „Oprava obecní komunikace v délce 
215 m“.  

Ad 7) Smlouva o shrnování sněhu na r. 2021  

Zastupitelům byla předložena smlouva o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov a Miroslavem 
Kudrnáčem. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov v roce 2021 za cenu 
450 Kč/hod. bez DPH. 

Hlasování: pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 10/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov 
a Miroslavem Kudrnáčem. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov v roce 2021 za cenu 
450 Kč/hod. bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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Ad 8) Darovací smlouva 

Zastupitelům byla předložena darovací smlouva mezi dárcem - společností BEAS ENERGY 
s. r. o., Jaroměř a obdarovaným - Obcí Vlkov. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního 
daru ve výši 30 000 Kč na účely tělovýchovné a sportovní, na podporu a ochranu mládeže a na 
financování kultury a školství. 

Hlasování: pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 11/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi společností BEAS ENERGY 
s. r. o., Jaroměř (dárce) a Obcí Vlkov (obdarovaný).  Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve 
výši 30 000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Ad 9) Schválená dotace z IROP – chodník podél silnice III/2997 

Starosta informoval o schválení dotace z Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 
Udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD – SC 4.1 a výzvy č. 13 IROP „MAS Mezi 
Úpou a Metují - IROP - Bezpečná doprava III“ na projekt „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - 
chodník podél silnice III/2997“. Jedná se o rekonstrukci dvou etap hlavního chodníku ve 
Vlkově (od autobusové zastávky k obecnímu úřadu). Celkové způsobilé výdaje projektu budou 
1 500 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %, tedy 1 425 000,00 Kč a 5 % připadne 
na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 
30. 9. 2021. Celkové výdaje projektu činí 1 830 778, 24 Kč, spolufinancování z rozpočtu obce 
činí 405 778,24 Kč. Obec musí vypsat v souladu s metodickým pokynem IROP výběrové řízení 
na dodavatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, bude zadání zakázky 
probíhat formou uzavřené výzvy k podání nabídky nejméně 3 dodavatelům. Osloveny budou 
firmy Stavibet s. r. o., České Meziřící, Štěpánek, spol. s r. o., Opočno, Pavel Sičák, Jaroměř 
a Borta s. r. o., Černožice.  
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr  12/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje pověření starosty obce zadáním výzvy k podání 
nabídky na dodavatele na akci Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél silnice 
III/2997“ v souladu  metodickým pokynem IROP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014-2020, a to formou uzavřené výzvy. 
 

Starosta navrhl jmenovat do tříčlenné hodnotící komise pro výběr nabídek pro vyhodnocení 
výběrového řízení na dodavatele na akci „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél 
silnice III/2997“ Ing. Jaroslava Veverku, Vladimíra Vávrů a Martina Felcmana. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr  13/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje hodnotící komisi pro výběr nabídek pro vyhodnocení 
výběrového řízení na dodavatele na akci „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél silnice III/2997“ 
ve složení Ing. Jaroslav Veverka, Vladimír Vávrů a Martin Felcman. 

Ad 10) Pasport místních komunikací 

Zastupitelům byl předložen pasport místních komunikací obce Vlkov, zpracovaný Ing. Ivanem 
Paulusem. Jedná se o stav ke dni 30. 11. 2020. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr  14/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Pasport místních komunikací správního území obce 
Vlkov.  



6 

 

Ad 11) Různé 

a) Pověření starosty podpisem rozpočtových opatření na konci roku 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem rozpočtových opatření na konci roku 
2019 přesahujících kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 
dle usnesení č. 13/9/2019 z 22. 11. 2019. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 15/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov pověřuje starostu obce podpisem rozpočtových opatření na 
konci roku 2020 přesahujících kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření dle 
usnesení č. 13/9/2019. 

b) Kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření na rok 
2021 

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření na rok 2021 do výše 100 000 Kč. 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (lze podat i ústně). 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. J. Veverka). 

Závěr  16/17/2020: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje a stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření na rok 2021 do výše 100 000 Kč. 

c) Rozpočtová opatření  

Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 34-40/2020, 
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. 34/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 3741 pol. 5169 
o 12 400 Kč (výsadba aleje k Baliharovým, údržba realizované výsadby) 

 Rozpočtové opatření č. 35/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 2399 pol. 6121 
o 2 000 Kč (rozpočet – osazení nádrží – Dešťovka) 

 Rozpočtové opatření č. 36/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 6171 pol. 5166 
o 7 260 Kč (právní služby) 

 Rozpočtové opatření č. 37/2020 – navýšení rozpočtových příjmů o 300 016,24 Kč 
(třída 1 – daňové příjmy) 

 Rozpočtové opatření č. 38/2020 – navýšení rozpočtových příjmů u pol. 4116 
o 2 400 Kč (dotace JSDH) 

 Rozpočtové opatření č. 39/2020 – navýšení rozpočtových příjmů o 87 280,15 Kč (třída 
1 – daňové příjmy) 

 Rozpočtové opatření č. 40/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 3722 pol. 5164 
o 162 Kč (pronájem nádob na odpad) a u § 3722 pol. 5169 5 014 Kč (svoz 
separovaného odpadu) 
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Zastupitelé vzali rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu. 

d) Akce v obci 
Vzhledem k současným vládním opatřením nelze uskutečnit tradiční setkání spojené 
s rozsvícením vánočního stromu a s mikulášskou nadílkou.  Zájemce o setkání může Mikuláš se 
svým doprovodem navštívit 5. 12. 2020 doma. Předběžně je přihlášeno 34 dětí. 

Zastupitelé navrhli termín konání letního kina v roce 2021 na poslední sobotu v srpnu – 
28. 8. 2021 od 20 h. 

e) Informace starosty a diskuze 

 Dle sdělení společnosti Marius Pedersen nebude výstavba sběrného dvora v areálu za 
Rasoškami realizována. Bude prověřena možnost využívání sběrného dvora Jaroměře. 

 Starosta upozornil na provedení kontroly finančního a kontrolního výboru v letošním 
roce. 

 Bylo provedeno zazimování růží. 

 Prosklení sokolovny (výměna kopilitů za okna) je hotové, probíhá dokončování 
zednických prací. 

 Starosta předběžně informoval o zadávacích podmínkách na projekt pro novou 
hasičskou zbrojnici. 

 Od 1. 1. 2021 bude přijat na hlavní pracovní poměr nový zaměstnanec obce na údržbu 
obce a obecní zeleně. 

 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval zastupitelům za účast. Další 
zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 22. 1. 2021 od 18 h. Termín pracovní schůzky 
zastupitelů byl stanoven na 14. 1. 2021 od 18 h. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
Ověřovatelé: Jan Rezek 
  Martin Felcman 
 
   
 
Zapsala dne 08. 12. 2020 Ing. Věra Dytrychová 


