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          OUV  29-3/2021 

 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 18/2021 
konaného dne 22. 1. 2021  

 

 

 

 

Místo konání: sokolovna ve Vlkově 
Čas konání: 18.12 – 19.20 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. Z důvodu pokračujícího nouzového stavu a vyhlášených 
bezpečnostních opatření v důsledku šíření koronaviru se zasedání zastupitelstva koná v místní 
sokolovně. 

Program:   
1. Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací 
2. Směrnice o poskytování cestovních náhrad na rok 2021 
3. Ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2021 
4. Výzva k podání nabídky – projekční práce hasičská zbrojnice a stanovení hodnotící 

komise  
5. Výběrové řízení na akci „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél silnice 

III/2997“ – předložení vybrané nabídky hodnotící komisí 
6. Různé 

Schváleno 7 hlasy.  
 

Zapisovatelkou byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelky zápisu byly 
určeny Ing. Alena Bartošová a Helena Rezková. Schváleno 7 hlasy. 
 

Ad 1) Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací 

Zastupitelům byla předložena výroční zpráva o činnosti subjektu Obce Vlkov v oblasti 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

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

Závěr 1/18/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výroční zprávu za rok 2020 o činnosti subjektu Obce 
Vlkov v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  
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Ad 2) Směrnice o poskytování cestovních náhrad na rok 2021   

Zastupitelům byla předložena směrnice č. 1 Obce Vlkov o poskytování cestovních náhrad na 
rok 2021. 

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

Závěr 2/18/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje směrnici č. 1 Obce Vlkov o poskytování cestovních 
náhrad na rok 2021.  

Ad 3) Ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2021 

Zastupitelům byl předložen dodatek smlouvy na sběr, svoz a odstranění odpadu, s firmou 
Marius Pedersen, a. s., platný od 1. 1. 2021. 

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

Závěr 3/18/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek ke smlouvě na sběr, svoz a odstranění 
odpadu s firmou Marius Pedersen a. s., obsahující ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2021, 
a pověřuje starostu jeho podpisem. 

Ad 4) Výzva k podání nabídky – projekční práce hasičská zbrojnice a stanovení hodnotící 
komise 

Starosta seznámil zastupitele se zadávací dokumentací k poptávkovému řízení na projekční 
práce nové hasičské zbrojnice a s návrhem smlouvy o dílo, který byl odsouhlasen 
a připomínkován právníkem obce Mgr. Jandurou. Předpokládaná hodnota zakázky činí 
500 000 Kč bez DPH. Osloveni budou Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Hradec Králové a atelier 
FORT 21, s.r.o., Jaroměř a TK Atelier s.r.o., Hradec Králové, zároveň výzva k podání nabídky 
bude zveřejněna na úřední desce obce.  

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

Závěr 4/18/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zadání výzvy k podání nabídky na projekční práce 
hasičské zbrojnice Vlkov.  
 
Starosta navrhl jmenovat do tříčlenné hodnotící komise pro výběr nabídek pro vyhodnocení 
výběrového řízení na dodavatele projekčních prací hasičské zbrojnice Ing. arch. Igora 
Kovačeviče, Martina Felcmana a Ing. Jaroslava Veverku. Komise bude shromažďovat nabídky, 
které budou otevřeny a vyhodnoceny na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

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

Závěr 5/18/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje hodnotící komisi pro výběr nabídek pro vyhodnocení 
výběrového řízení na dodavatele projekčních prací hasičské zbrojnice stanice Vlkov ve složení: Ing. arch. Igor 
Kovačevič, Martin Felcman a Ing. Jaroslav Veverka. 

Ad 5) Výběrové řízení na akci „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél silnice 
III/2997“ – předložení vybrané nabídky hodnotící komisí 

V souladu s metodickým pokynem IROP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014-2020 byly na základě usnesení č. 12/17/2020 a 13/17/2020 formou uzavřené výzvy 
osloveny k podání nabídky na akci „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél silnice 
III/2997“ firmy STAVIBET s.r.o., České Meziříčí, ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., Opočno, Pavel Sičák, 
Jaroměř a BORTA s.r.o., Černožice. Jedná se o etapu chodníku od autobusové zastávky 
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k obecnímu úřadu. Termín podání nabídek byl do 20. 1. 2021. Byly doručeny 3 nabídky od 
firem STAVIBET s.r.o., České Meziříčí; ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., Opočno a BORTA s.r.o., 
Černožice.  Hodnotící komise dne 21. 1. 2021 v 17.30 h ve složení Ing. Jaroslav Veverka, 
Vladimír Vávrů a Martin Felcman provedla otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
a předložila zastupitelstvu protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek. 
Všechny firmy splnily zadávací podmínky. Cenové nabídky vč. DPH: 
STAVIBET s.r.o., České Meziříčí 1 605 667 Kč 
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., Opočno 1 161 950,90 Kč 
BORTA s.r.o., Černožice  1 160 373,64 Kč 
Nabídka firmy BORTA s.r.o., Černožice ve výši 1 160 373,64 Kč Kč splnila nejlépe kritéria 
hodnocení stanovená zadavatelem (kritérium: 90% nabídková cena, 10 %  kvalifikace) a byla 
komisí vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

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

Závěr 6/18/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje na základě doporučení hodnotící komise firmu 
BORTA s r.o., Černožice, pro realizaci zakázky „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél silnice 
III/2997“.  
 
Na základě schválení dodavatele zastupitelé přistoupili k schválení smlouvy o dílo na akci 
„Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél silnice III/2997“ mezi Obcí Vlkov a firmou 
BORTA s.r.o., Černožice, v ceně 1 160 373,64 Kč vč. DPH. Smlouva bude zveřejněna na profilu 
zadavatele. Termín realizace je od konce března 2021. 

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

Závěr 7/18/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o dílo na akci „Zvýšení bezpečnosti v obci 
Vlkov - chodník podél silnice III/2997“ mezi Obcí Vlkov a firmou BORTA s. r.o., Černožice, v ceně 
1 160 373,64 Kč vč. DPH a po odsouhlasení smlouvy právníkem pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

Rekonstrukce obrubníků u záhonů růží bude řešena jako samostatná zakázka.  

Ad 6) Různé 

a) Rozpočtová opatření 2020 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 41/2020 a 47/2020 
schváleném starostou na základě usnesení č.  15/17/2020 z 4. 12. 2020 a o rozpočtových 
opatřeních č. 42-45/2020 a 47/2020, 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. 41/2020 – navýšení rozpočtových příjmů o 246 407,16 Kč 
(třída 1 – daňové příjmy) 

 Rozpočtové opatření č. 42/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 2310 pol. 6121 
o 7 648 Kč (odbočení pro vodovodní přípojku k p. č. 180/30) 

 Rozpočtové opatření č. 43/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 7171 pol. 5166 
o 5 445 Kč (právní služby) 



4 

 

 Rozpočtové opatření č. 44/2020 – navýšení rozpočtových příjmů u § 3612 pol. 2132 
o 1500 Kč (nájem byt) a navýšení rozpočtových výdajů u § 3412 pol. 6121 o  6 557 Kč 
(výměna prosklení sokolovny) 

 Rozpočtové opatření č. 45/2020 – navýšení rozpočtových výdajů u § 3722 pol. 5169 
o 7 089 Kč (svoz separovaného odpadu) a navýšení rozpočtových výdajů u § 3722 pol. 
5164 o 190 Kč (pronájem nádob na odpad) 

 Rozpočtové opatření č. 46/2020 – navýšení rozpočtových příjmů o 230 082,04 Kč 
(třída 1 - daňové příjmy)  

 Rozpočtové opatření č. 47/2020 – navýšení rozpočtových příjmů o 30 000 Kč u § 3319 
pol. 2321 (finanční dar) 

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

b) Rozpočtové opatření 2021 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtovém č. 1/2021, 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. 16/17/2020 z 4. 12. 2020:  

 Rozpočtové opatření č. 1/2021 – navýšení rozpočtových příjmů o 1 500 Kč u pol. 4112 
(příspěvek na výkon státní správy), navýšení rozpočtových výdajů o 11 954,80 Kč 
u § 3412 pol. 5171 (zednické práce po výměně prosklení sokolovny), navýšení 
rozpočtových výdajů o 50 000 Kč u § 2141 pol. 5212 (dotace prodejna) 

Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu. 

c) Darovací smlouva s Městskou knihovnou Jaroměř  
Zastupitelům byla předložena darovací smlouva mezi dárcem Obcí Vlkov a obdarovaným 
Městskou knihovnou Jaroměř, o poskytnutí finančního daru, určenému na nákup knih do 
výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb. Částka finančního daru je ve 
výši 8 000 Kč jako v loňském roce. 

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

Závěr 8/18/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi dárcem Obcí Vlkov 
a obdarovaným Městskou knihovnou Jaroměř o poskytnutí finančního daru ve výši 8 000 Kč, určenému na 
nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb, a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

d) Dodatek č. 1 ke směrnici o veřejných zakázkách 

V souvislosti s nepřímou novelou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl 
zastupitelům předložen dodatek č. 1 ke směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Obce Vlkov z 16. 10. 2017. 

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

Závěr 9/18/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu obce Vlkov.  
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e) Akce v obci 

Termín letního kina 28. 8. 2021 od 20 h byl zarezervován. 

f) Informace starosty a diskuze 

 Do společenské rubriky obce Vlkov bude zařazena možnost vzpomínky občanů na 
výroční úmrtí svých blízkých. 

 Byl vydán územní souhlas na el. přípojku – kabel vedení nn k č. p. 43. Na sousedním 
obecním pozemku obec vloží kabel do země na své náklady. 

 Na obec byla doručena žádost od Ing. Jitky Jozífové, Ing. Josefa Januše a manželů 
Kmoníčkových o zhotovení chodníku v úseku od křižovatky u č. p. 37 k pozemku 
p. č. 104/7 v rámci rekonstrukce hlavní komunikace III/2997. Projekční práce budou 
zahrnuty do projektu hlavní komunikace, vlastní výstavbu chodníku uhradí obec.   

 Královéhradecký kraj oznámil, že od 7. 3. 2021 dochází ke změně autobusového 
dopravce veřejné dopravy, pro Náchodsko bude provozovat autobusovou dopravu 
společnost CDS s. r. o. Náchod. 

 Královéhradecký kraj informoval o záměru zřízení očkovacích center proti covidu-19.  

 V obci Vlkov se za rok 2020 narodilo celkem 6 nových občánků. 

 Od Obce Rasošky došla žádost o umístění 1 kontejneru na plasty a 1 kontejneru na 
papír do vlkovské části u Rasošek k dispozici pro vlkovské občany bydlící v rasošské 
části Vlkova, z nichž někteří odkládají tříděný odpad do kontejnerů v obci Rasošky.  
Starosta po dohodě s Obcí Rasošky navrhuje za používání rasošských kontejnerů 
vlkovskými občany přispívat obci Rasošky v roce 2021 finanční částkou 500 Kč měsíčně. 
Po diskuzi zastupitelé přistoupili k hlasování.  

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

Závěr 10/18/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje příspěvek Obce Vlkov Obci Rasošky na rok 
2021 ve výši 500 Kč měsíčně za svoz tříděného komunálního odpadu (za využívání kontejnerů obce 
Rasošky na tříděný papírový a plastový odpad vlkovskými občany, kteří bydlí v rasošské části obce 
Vlkov). 

 Starosta navrhl nákup nové obecní techniky – komunálního traktoru zn. Kubota 
s příslušenstvím v ceně 1 208 000 vč. DPH. Forma financování je možná na leasing, 
počáteční splátka by byla ve výši 300 000 – 400 000 Kč, následovaly by měsíční splátky 
v rozmezí 13 – 15 000 Kč po dobu 5 let. V rámci leasingu je strojní pojištění. Traktor má 
kabinu, navrhované příslušenství k traktoru obsahuje univerzální závěs, maják, 
přídavné zadní osvětlení, čelní nakladač, rychloupínání, závaží, zadní hydraulický 
okruh, čelní zametací kartáč, postřikovač (nádrž na zalévání) a rozmetadlo. Starosta 
navrhl nákup zrealizovat v letošním roce formou výběrového řízení.  

Veškerá obecní technika včetně nového traktoru by mohla být umístěna ve stávající 
hale na pozemku pro novou hasičskou zbrojnici, která by byla posunuta pod budoucí 
objekt zbrojnice.  

  Jan Rezek navrhl ořezat z důvodu bezpečnosti nálet v zatáčce u cesty na Černožice.       
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Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům a zastupitelům za účast. 
Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 12. 3. 2021 od 18 h. Termín pracovní schůzky 
zastupitelů bude upřesněn dle aktuální epidemické situace. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Alena Bartošová 
  Helena Rezková  
   
 
   
 
 
Zapsala dne 28. 1. 2021 Ing. Věra Dytrychová 


