OUV 236-3/2021

Obec Vlkov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 21/2021
konaného dne 21. 5. 2021

Místo konání: sokolovna ve Vlkově
Čas konání: 18.06 – 18.31 h
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Ing. Alena Bartošová, Helena
Rezková, Jan Rezek
Omluveni: Martin Felcman, Vladimír Vávrů
Hosté: dle prezenční listiny

Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka uvítal přítomné zastupitele a omluvil nepřítomné. Oznámil,
že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomni byli upozorněni, že jednání zastupitelstva bude
pro účely pořízení zápisu nahráváno. Z důvodu vyhlášených bezpečnostních opatření proti
šíření koronaviru se zasedání zastupitelstva koná v místní sokolovně.
Program:
1. Závěrečný účet obce za rok 2020
2. Účetní závěrka obce za rok 2020
3. Servisní smlouva s JD ROZHLASY s.r.o.
4. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
5. Příkazní smlouva s architektem Ing. Uhlíkem
6. Kupní smlouva s ZD Všestary na nákup komunálního traktoru
7. Smlouva s ČSOB Leasing a. s. na financování nákupu traktoru
8. Různé
Schváleno 5 hlasy.
Zapisovatelkou byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni Ing. Alena Bartošová a Helena Rezková. Schváleno 5 hlasy.
Ad 1) Závěrečný účet obce za rok 2020
Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2020. Závěrečný účet, účetní
výkazy a zpráva o přezkumu hospodaření byly řádně vyvěšeny. Byla projednána Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkov za rok 2020. Přezkoumání hospodaření
provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání
je přílohou k závěrečnému účtu.
Stav běžného účtu k 31. 12. 2020 činil 8 357 739,72 Kč (KB) a 1 325 111,75 Kč (ČNB), stav
Fondu na opravu vodovodu k 31. 12. 2020 činil 1 073 663 Kč. Závěrečný účet bude přílohou
zápisu. Zastupitelé neměli připomínek a přistoupili k hlasování.
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 1/21/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad a schvaluje
závěrečný účet Obce Vlkov za rok 2020.
Ad 2) Účetní závěrka obce za rok 2020
Starosta obce předložil účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31. 12. 2020 (výkazy Rozvaha,
Příloha, Výkaz zisku a ztráty, Závěrečný účet Obce Vlkov za rok 2020, Inventarizační zpráva za
rok 2020). Výsledek hospodaření Obce Vlkov za rok 2020 činí 793 376,87 Kč. Zastupitelé
neměli připomínek a přistoupili k hlasování.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 2/21/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020, výsledek
hospodaření ve výši 793 376,87 Kč bude přeúčtován účetním zápisem 431/432.
Po schválení účetní závěrky byl vyhotoven a podepsán protokol o jejím schválení.
Ad 3) Servisní smlouva s JD ROZHLASY s.r.o.
Zastupitelům byla předložena servisní smlouva se společností JD ROZHLASY s.r.o., Horní
Bečva, na pravidelný roční servis bezdrátového rozhlasu v ceně 5 000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 3/21/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje servisní smlouvu mezi JD ROZHLASY s.r.o., Horní
Bečva a Obcí Vlkov, týkající se pravidelného ročního servisu bezdrátového rozhlasu v ceně 5 000 Kč bez DPH.
Ad 4) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
Zastupitelům byla předložena dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Rasošky, na školní rok
2021/2022. Platba za žáka navštěvujícího mateřskou školu je ve výši 4 700 Kč.
V současnosti navštěvuje MŠ v Rasoškách 8 vlkovských dětí. Zastupitelé k dohodě o vytvoření
společného školského obvodu neměli námitek a přistoupili k hlasování.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/21/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu
spádové mateřské školy mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky a pověřuje starostu jejím podpisem. Činnost spádové
mateřské školy vykonává Základní škola a mateřská škola Rasošky, Rasošky 172, 552 21 Rasošky.
Smlouva se uzavírá na období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, poplatek na jednoho žáka MŠ činí 4 700 Kč.
Ad 5) Příkazní smlouva s architektem
Na základě schváleného záměru (usnesení č. 7/20/2021) byla zastupitelům předložena
smlouva příkazní mezi Obcí Vlkov a MgA. Ing. arch. Petrem Uhlíkem, Praha, týkající se
poskytování odborné pomoci při zpracování urbanistické studie veřejného prostranství obce,
řešení jejího intravilánu a navazujícího okolí a jiné odborné poradenské a konzultační činnosti.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 5/21/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu příkazní mezi Obcí Vlkov a MgA. Ing. arch.
Petrem Uhlíkem, Praha, o se poskytování odborné pomoci při zpracování urbanistické studie veřejného
prostranství obce, řešení jejího intravilánu a navazujícího okolí a jiné odborné poradenské a konzultační
činnosti, do limitu 100 000 Kč vč. DPH.
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Ad 6) Kupní smlouva s ZD Všestary na nákup komunálního traktoru Smlouva – leasing
na traktor
Na základě usnesení 2/20/2021 byla zastupitelům přeložena kupní smlouva mezi
Zemědělským družstvem Všestary a Obcí Vlkov na nákup traktoru Kubota B2261 H-C s čelním
nakladačem Kubota LA 424 a příslušenstvím v ceně 1 185 800 Kč vč. DPH. Úhrada kupní ceny
bude formou finančního leasingu se společností ČSOB Leasing, a.s., Praha. Kupní smlouva byla
zrevidována právníkem obce.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 6/21/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje kupní smlouva mezi Zemědělským družstvem
Všestary a Obcí Vlkov na nákup traktoru Kubota B2261 H-C s čelním nakladačem Kubota LA 424
a příslušenstvím v ceně 1 185 800 Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Úhrada kupní ceny bude
formou finančního leasingu se společností ČSOB Leasing, a.s., Praha.
Ad 7) Smlouva s ČSOB Leasing, a.s., na financování nákupu traktoru
Zastupitelům byla předložena smlouva o úvěru mezi společností ČSOB Leasing, a.s., Praha.
Celková výše úvěru na financování pořízení traktoru Kubota formou finančního leasingu je
592 900 Kč, měsíční splátky (vč. pojištění) jsou ve výši 10 957 Kč po dobu 60 měsíců.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 7/21/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o úvěru č. 7127385 mezi společností ČSOB
Leasing, a.s., Praha a Obcí Vlkov na financování pořízení traktoru Kubota ve výši 592 900 Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Ad 6) Různé
a) Rozpočtové opatření č. 9/2021
V souvislosti s financováním nákupu traktoru formou leasingu zastupitelé přistoupili ke
schválení rozpočtového opatření na letošní splátky. Jedná se o navýšení rozpočtových výdajů
658 642 Kč (akontace 592 900 Kč + 10 957 Kč x 6 měsíců splátek v r. 2021) u § 3745 pol. 5178.
Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 8/21/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 ve výši 658 642 Kč.
b) Rozpočtová opatření 2021
Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 5 - 8/2021, 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. 16/17/2020 z 4. 12. 2020:


Rozpočtové opatření č. 5/2021 - navýšení rozpočtových výdajů o 1 180 Kč u § 2310
pol. 5139 (vodoměr k novostavbě p. č. 180/30)



Rozpočtové opatření č. 6/2021 - navýšení rozpočtových příjmů o 13 925,33 Kč u pol.
4111 (daňový příjem – kompenzační bonus)



Rozpočtové opatření č. 7/2021 – navýšení rozpočtových výdajů o 7 770 Kč u § 2310
pol. 6121 a o 1 180 Kč u § 2310 pol. 5139 (odbočení pro vodovodní přípojku
k pozemku p. č. 180/22, vodoměr)
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Rozpočtové opatření č. 8/2021 - navýšení rozpočtových výdajů o 2 225 Kč u § 5213
pol. 5133 (testy covid)

Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu.
c) Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 21RRD10-0007
Na základě podané žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje Podpora
provozu prodejen na venkově (schválené usnesením č. 6/17/2020) byla zastupitelům
předložena smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK 20RRD10-0007 na realizaci
projektu s názvem „Podpora provozu prodejny v obci“ ve výši 50 000 Kč týkající se podpory
místního obchodu.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 9/21/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RRD10-0007 mezi Královéhradeckým krajem a Obcí
Vlkov ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu s názvem „Podpora provozu prodejny
v obci“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
d) Akce v obci
27. 6. 2021 – výlet do ZOO Jihlava a na hrad Lipnice
28. 8. 2021 – letní kino
e) Informace starosty a diskuze


U firmy AQUA - CONTACT s.r.o., Jaroměř, byla objednána dodávka záchytných nádrží
na dešťové vody ze sokolovny a obecního úřadu.



Bude provedena oprava zadní stěny sokolovny, jejího soklu, nadpraží a bočních ostění,
spolu s provedením bílého zcelovacího nátěru fasády.



Vítání občánků je plánováno na 20. 6. 2021.



Během měsíce června proběhne schůzka vedení obce s Ing. arch. Uhlíkem.

Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům a zastupitelům za účast.
Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 25. 6. 2021 od 18 h. Termín pracovní schůzky
zastupitelů bude upřesněn dle aktuální situace.

Ing. Jaroslav Veverka
starosta obce

Ověřovatelé: Ing. Alena Bartošová
Helena Rezková

Zapsala dne 25. 5. 2021 Ing. Věra Dytrychová
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