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          OUV  354-3/2021 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 22/2021 
konaného dne 6. 8. 2021  

 
 

 

Místo konání: sokolovna ve Vlkově 
Čas konání: 18.07 – 18.41h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Vladimír Vávrů, Martin 
Felcman, Helena Rezková, Jan Rezek  
Omluveni: Ing. Alena Bartošová 
Hosté: dle prezenční listiny 
 

Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka uvítal přítomné zastupitele a omluvil nepřítomnou 
Ing. Alenu Bartošovou. 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. Směrnice pro nakládání s osobními údaji 
2. Darovací smlouva s Oblastní charitou Červený Kostelec 
3. Darovací smlouva se Sdružením místních samospráv, z. s. 
4. Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti 
5. Smlouva o užití Ortofota ČR 
6. Různé 

 

Po dohodě se starostou obce a zastupiteli navrhuje místostarosta Dr. Ondřej Tikovský změnu 
programu, a to změnu bodu č. 3. - Poskytnutí finančního daru na obnovu zeleně obcím 
postiženým tornádem.  

Schváleno 6 hlasy.  
 

Zapisovatelkou byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni Dr. Ondřej Tikovský a Vladimír Vávrů. Schváleno 6 hlasy. 

Ad 1) Směrnice pro nakládání s osobními údaji  

Zastupitelům byla předložena aktualizovaná směrnice obce Vlkov pro nakládání s osobními 
údaji. Směrnice nahrazuje původní dokument z 14. 5. 2018.  

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

Závěr 1/22/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje směrnici č. 10 Obce Vlkov pro nakládání s osobními 
údaji.   

Ad 2) Darovací smlouva s Oblastní charitou Červený Kostelec 

Zastupitelům byla předložena darovací smlouva mezi Obcí Vlkov a Oblastní charitou Červený 
Kostelec, týkající se poskytnutí finančního daru pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. 
Starosta navrhuje výši finančního daru 5 000 Kč. 
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Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 2/22/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Vlkov a Oblastní 
charitou Červený Kostelec, týkající se poskytnutí finančního daru pro Hospic Anežky České v Červeném 
Kostelci ve výši 5 000 Kč, a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 3) Poskytnutí finančního daru na obnovu zeleně obcím postiženým tornádem 

Zastupitelé navrhli podpořit obnovu zeleně v obcích postižených tornádem na jižní Moravě 
v červnu 2021 prostřednictvím Nadace partnerství ve výši 30 000 Kč. 

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

Závěr 3/22/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje poskytnutí finančního daru Nadaci partnerství ve výši 
30 000 Kč na obnovu zeleně v obcích na území postiženém tornádem na jižní Moravě v červnu 2021. 

Ad 4) Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti 

Zastupitelům byla předložena smlouva o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání 
nemovitosti mezi Obcí Vlkov a Správou silnic Královéhradeckého kraje, o vybudování sjezdu 
k nové hasičské zbrojnici na p. p. č. 16/1 v k. ú. Vlkov u Jaroměře. Náhrada za omezení užívání 
nemovitosti činí 1 210 Kč. 

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

Závěr 4/22/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení 
užívání nemovitosti mezi Obcí Vlkov a Správou silnic Královéhradeckého kraje, o vybudování sjezdu k nové 
hasičské zbrojnici na p. p. č. 16/1 v k. ú. Vlkov u Jaroměře, a pověřuje starostu jejím podpisem. Náhrada za 
omezení užívání nemovitosti činí 1210 Kč.  

Ad 5) Smlouva o užití Ortofota ČR 

Zastupitelům byla předložena smlouva o užití Ortofota ČR mezi Zeměměřičským úřadem, 
Praha, a Obcí Vlkov k bezplatnému poskytování digitálních dat. Smlouva je zrevidována 
právníkem obce. Hodnota předaných dat je 600 Kč. 

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

Závěr 5/22/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o užití Ortofota ČR mezi Zeměměřičským 
úřadem, Praha, a Obcí Vlkov k bezplatnému poskytování digitálních dat a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 6) Různé 

a) Rozpočtová opatření 2021 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 10-13/2021, 
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. 10/2021 - navýšení rozpočtových příjmů o 50 000 Kč u pol.  
4122 (dotace KHK na podporu prodejny) 

 Rozpočtové opatření č. 11/2021 – navýšení rozpočtových výdajů o 14 077 Kč u § 3412 
pol. 5139 (kůly k opravě dětského hřiště) 

 Rozpočtové opatření č. 12/2021 – dlouhodobý úvěr (část) na nákup traktoru ve výši 
98 000 Kč - § 3745 pol. 6123 
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 Rozpočtové opatření č. 13/2021 – financování splátek úvěru (pol. 8124) ve výši 
67 543,22 Kč 

 Rozpočtové opatření č. 14/2021 – navýšení příjmů o 6 000 Kč u § 3613 pol. 2132 
(splátky insolvence) 

 Rozpočtové opatření č. 15/2021 – navýšení daňových příjmů o 54 426,15 Kč 
(kompenzační bonus) 

Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu. 

b) Akce v obci 
Dne 28. 8. 2021 po 20 h se uskuteční letní kino na vlkovské návsi. Bude promítán film Princezna 
zakletá v čase. 

c) Velkokapacitní kontejner na komunální odpad  
Velkokapacitní kontejner na komunální odpad bude objednán pro občany ve dnech 24. 9. – 
26. 9. 2021.   

d) Skartační komise 
Skartační komise byla stanovena ve složení Dr. Ondřej Tikovský a Ing. Věra Dytrychová, jméno 
dalšího člena bude doplněno dodatečně. 

e) Informace starosty a diskuze 

 Starosta informoval zastupitele o stavu projektování hasičské zbrojnice. 

 V souvislosti s novým odpadovým zákonem dochází od r. 2022 ke změně vybírání 
poplatků za komunální odpad prostřednictvím obce. 

 Obec Vlkov se umístila v krajském kole soutěže Zlatý erb 2021 v kategorii webové 
stránky obcí na 1. místě a postupuje do celostátního kola. Starosta obce poděkoval 
Ing. Věře Dytrychové za práci a přípravy úprav obecních webových stránek. 

 Kvůli přetrvávajícím problémům se slyšitelností obecního rozhlasu bude firma 
JD Rozhlasy požádána o jeho kompletní servis. 

 Starosta informoval o žádosti vlastníka pozemku p. č. 2263 o přesun plotu dle 
skutečných vyměřených hranic pozemku. Obec upraví terén, vlastník zajistí výstavbu 
plotu. 

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům a zastupitelům za účast. 
Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 8. 10. 2021 od 19 h. Termín pracovní schůzky 
zastupitelů bude upřesněn dle aktuální situace. 

 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 

 
Ověřovatelé: Dr. Ondřej Tikovský 
  Vladimír Vávrů 

 
Zapsala dne 9. 8. 2021 Ing. Věra Dytrychová 


