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          OUV 522-3/2022 

 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 2/2022 
konaného dne 25. 11. 2022  

 

 

 

 

Místo konání: kancelář obecního úřadu 
Čas konání: 18.00 h – 19.33 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Vladimír Vávrů, Martin 
Felcman, Zdeněk Krejčí, Ing. Alena Bartošová  
Omluven: Lukáš Zajíček 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka uvítal hosty a přítomné zastupitele, omluvil nepřítomného 
pana Lukáše Zajíčka a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomni byli 
upozorněni, že jednání zastupitelstva bude pro účely pořízení zápisu nahráváno.  
 

Program:   
1. Žádosti spolků o dotaci z rozpočtu obce na r. 2023 
2. Dodatek č. 1 smlouvy o pachtu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu 
3. Smlouva o smlouvě budoucí kupní se Správou silnic Královéhradeckého kraje, p. o. 
4. Darovací smlouva s Městem Jaroměř  
5. Výzva k podání nabídky na svoz komunálního odpadu  
6. Výzva k podání nabídky na rekonstrukci kanalizace  
7. Přihlášení do dotačního programu KHK Program obnovy venkova 
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 
9. Různé 
 

Schváleno 6 hlasy.  
 

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni Vladimír Vávrů a Ing. Alena Bartošová. Schváleno 6 hlasy. 
 

Ad 1) Žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2023 

 T. J. Sokol Vlkov 
Obec obdržela žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2023 ve výši 95 000 Kč.  
Částka je v důsledku nárůstu cen energií o 15 000 Kč vyšší než v minulých letech. Dotace bude 
použita na úhradu energií v sokolovně, obnovu inventáře a technickou údržbu sokolovny, 
výdaje na akce.  
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Z přítomných zastupitelů účastnících se hlasování jsou dva zastupitelé členy T. J. Sokol Vlkov 
(Zdeněk Krejčí a Vladimír Vávrů). 

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

Závěr 1/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na 
r. 2023 ve výši 95 000 Kč. 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2023 pro T. J. Sokol Vlkov ve výši 95 000 Kč.  

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

Závěr 2/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2023 T. J. Sokol Vlkov ve výši 95 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 SDH Vlkov 

Obec obdržela žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2023 ve výši 50 000 Kč. Částka 
je stejná jako v minulých letech. 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, Vladimír Vávrů, Martin Felcman). 

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

Závěr 3/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2023 
ve výši 50 000 Kč. 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2023 pro SDH Vlkov ve výši 50 000 Kč.  

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

Závěr 4/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2023 SDH Vlkov ve výši 50 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 Obecný zájem, z.ú., Smiřice 

Zastupitelům byla předložena žádost o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na rok 2023 od 
pečovatelské služby Obecný zájem, z.ú., Smiřice, ve výši 18 000 Kč. Dotace bude použita za 
účelem zajištění poskytování pečovatelské služby a terénní odlehčovací služby pro potřebné 
občany obce Vlkov. Pečovatelská služba poskytuje v letošním roce služby jednomu občanu 
Vlkova.   

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

Závěr 5/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu Obce Vlkov na r. 2023 
společnosti Obecný zájem, z.ú., Smiřice, ve výši 18 000 Kč. 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2023 společnosti Obecný zájem, z.ú., Smiřice, ve výši 18 000 Kč.  

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

Závěr 6/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2023 společnosti Obecný zájem, z.ú., Smiřice, ve výši 18 000 Kč a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
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 Petr Hynek   
Za účelem zachování prodejny ve Vlkově byla zastupitelům předložena žádost majitele 
obchodu ve Vlkově pana Petra Hynka, Vlkov č. p. 41, o dotaci z rozpočtu obce na rok 2023 ve 
výši 50 000 Kč. Dotace bude použita na služby spojené s provozem prodejny – náklady na 
energie (elektřina), mzdové náklady personálu a ostatní osobní výdaje.  
V uplynulém roce byla z rozpočtu obce poskytnuta panu Hynkovi dotace ve výši 50 000 Kč.  

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

Závěr 7/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost pana Petra Hynka, Vlkov č. p. 41, o dotaci 
z rozpočtu obce na rok 2023 ve výši 50 000 Kč. 
 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2023 pro Petra Hynka, Vlkov č. p. 41, ve výši 50 000 Kč.  

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

Závěr 8/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2023 Petru Hynkovi, Vlkov č. p. 41, ve výši 50 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.  

Ad 2) Dodatek č. 1 smlouvy o pachtu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu 

Zastupitelům byl předložen dodatek č. 1 smlouvy o pachtu a provozování vodovodu pro 
veřejnou potřebu, uzavřené 14. 12. 2018 mezi Obcí Vlkov a Městskými vodovody 
a kanalizacemi s. r. o. Jaroměř. Dodatkem se do původní smlouvy doplňuje nový vodovod na 
p. č. 180/50 a realizovaná odbočení pro vodovodní přípojky.  
Ing. Bartošová se zeptala, zda v důsledku navýšení ceny vodovodu v majetku obce dojde ze 
strany MěVaK Jaroměř k navýšení ceny za pacht vodovodu. Starosta obce vznese dotaz. 

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

Závěr 9/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o pachtu a provozování vodovodu 
pro veřejnou potřebu, uzavřené 14. 12. 2018 mezi Obcí Vlkov a Městskými vodovody a kanalizacemi s. r. o. 
Jaroměř a pověřuje starostu jeho podpisem. 

Ad 3) Smlouva o smlouvě budoucí kupní se Správou silnic Královéhradeckého kraje, p. o. 

Zastupitelům byla předložena smlouva o smlouvě budoucí kupní se Správou silnic 
Královéhradeckého kraje, p. o., Hradec Králové, týkající se budoucí koupě části obecního 
pozemku (cca 690 m2) p. č. 737 v k. ú. Vlkov u Jaroměře ve vlastnictví Obce Vlkov, za účelem 
umožnění realizace stavby „Silnice III/2997 hranice okresu Náchod – Hradec Králové (odbočka 
Piletice)“.  Jedná se o budoucí prodej části obecního pozemku v souvislosti s rekonstrukcí 
hlavní silnice a vybudováním nové kruhové křižovatky u Vachkova mostku. V loňském roce 
byla obec vyzvána k darování pozemku, s čímž nesouhlasila. Smlouvou o smlouvě budoucí 
došlo k dohodě, k datu realizace stavby bude vypracován znalecký posudek a za tuto cenu 
bude pozemek prodán Správě silnic KHK.  Smlouva byla zrevidována právníkem obce. 

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

Závěr 10/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Správou silnic 
Královéhradeckého kraje, p. o., Hradec Králové a Obcí Vlkov, týkající se budoucí koupě části pozemku (cca 
690 m2) p. č. 737 v k. ú. Vlkov u Jaroměře ve vlastnictví Obce Vlkov, za účelem umožnění realizace stavby 
„Silnice III/2997 hranice okresu Náchod – Hradec Králové (odbočka Piletice)“ a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
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Ad 4) Darovací smlouva s Městem Jaroměř  

Zastupitelům byla předložena darovací smlouva mezi dárcem Obcí Vlkov a obdarovaným 
Městem Jaroměř, týkající se poskytnutí finančního daru ve výši 3 940 Kč na financování 
Pečovatelské služby Jaroměř.  Částka se týká poskytování pečovatelských služeb ve Vlkově za 
období 3 - 5/2022. 

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

Závěr 11/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi dárcem Obcí Vlkov 
a obdarovaným Městem Jaroměř, týkající se poskytnutí finančního daru ve výši 3 940 Kč na financování 
Pečovatelské služby Jaroměř, a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 5) Výzva k podání nabídky na svoz komunálního odpadu 

Zastupitelům byla předložena výzva k podání nabídky na svoz komunálního odpadu v roce 
2023 a 2024. Osloveni budou formou uzavřené výzvy firmy Marius Pedersen a. s., Hradec 
Králové, TRANSPORT Trutnov s. r. o., Trutnov a Technické služby Hořice spol. s r. o., Hořice, 
a Technické služby Náchod s. r. o., Náchod. Předmětem výzvy je svoz komunálního odpadu 
v obci Vlkov v r. 2023 a 2024, předpokládaná hodnota výše zakázky je cena dvou ročních svozů, 
která činí 400 000 Kč bez DPH.  

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

Závěr 12/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výzvu k podání nabídky na svoz komunálního 
odpadu v obci Vlkov na rok 2023 a 2024. 

Ad 6) Výzva k podání nabídky na rekonstrukci kanalizace Vlkov 

Starosta informoval zastupitele o záměru podat výzvu k podání nabídky na stavbu 
„rekonstrukce kanalizace Vlkov“ na pozemkových parcelách č. 25, 29, 529/9, 697/1, 757, 696 
v k. ú. Vlkov u Jaroměře. K podání výzvy byl starosta pověřen usnesením zastupitelstva 
č. 8/17/2020 ze dne 4. 12. 2020, týkajícího se 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. 
Předpokládaná hodnota výše zakázky bude upřesněna po obdržení rozpočtu a průvodní 
dokumentace. 
Starosta navrhl jmenovat do tříčlenné hodnotící komise pro výběr nabídek na rekonstrukci 
kanalizace Lukáše Zajíčka, Vladimíra Vávrů a Ing. Jaroslava Veverku. Komise bude 
shromažďovat nabídky, které budou otevřeny a vyhodnoceny na nejbližším zasedání 
zastupitelstva. 

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

Závěr 13/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje hodnotící komisi pro výběr nabídek pro vyhodnocení 
výběrového řízení na akci rekonstrukce kanalizace ve složení: Lukáš Zajíček, Vladimír Vávrů a Ing. Jaroslav 
Veverka. 

Ad 7) Přihlášení do dotačního programu KHK Program obnovy venkova 

Starosta obce navrhl pro přihlášení do Dotačního program KHK – Programu obnovy venkova 
akci „Rozšíření zpevněné plochy u Obecního úřadu Vlkov“. Předpokládaný rozpočet činí                                      
2 000 000 Kč vč. DPH. Rozpočet a podklady budou obci dodány zpracovatelem. 
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Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 7. 12. 2022 do 25. 1. 2023. 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 14/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádostí o dotace v rámci dotačního programu 
Královéhradeckého kraje Program obnovy venkova 23POVU1 na akci „Rozšíření zpevněné plochy 
u Obecního úřadu Vlkov“. 

Ad 8) Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

Starosta představil zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2023 a návrh střednědobého 
výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025. Oba návrhy byly projednány finančním výborem. Po 
společném projednání bude rozpočet řádně vyvěšen. Rozpočet je navržen jako schodkový, 
rozdíl mezi příjmy (7 623 600 Kč), výdaji (11 943 910 Kč) a financováním (3 5000 Kč 
a 134 057 Kč) ve výši 4 454 367 Kč bude hrazen z volných prostředků minulých let, které 
k 31. 10. 2022 činily 11 554 079,02 Kč. U rozpočtovaných výdajových položek v celkové výši 
4 200 000 bude obec žádat o dotace (fotovoltaika, rozšíření zpevněné plochy před OÚ) nebo 
bude použit vhodný dotační titul (rekonstrukce části kanalizace). Rozpočet i střednědobý 
výhled rozpočtu budou schvalovány na následujícím zasedání zastupitelstva. 

Ad 9) Různé   

a) Rozpočtová opatření  
Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 10-12/2022, 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. 7/25/2021 z 10. 12. 2021: 

 Rozpočtové opatření č. 10/2022 – navýšení rozpočtových výdajů o 381 Kč u § 6320 
pol. 5163 (pojištění zastupitelů) 

 Rozpočtové opatření č. 11/2022 – navýšení rozpočtových příjmů o 9 400 Kč u pol. 4111 
(dotace na volbu prezidenta) 

 Rozpočtové opatření č. 12/2022 – navýšení rozpočtových výdajů u § 2310 pol. 5139 
o 1 662 Kč (vodoměr č. p. 158)  

Zastupitelé vzali rozpočtové opatření na vědomí. Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu. 

b) Informace starosty a diskuze 

 Na základě jednání na pracovní schůzce starosta navrhl zakoupit vozík za traktor 
Kubota. Aby byla dosažena kompatibilita a dostupnost servisu, bude vozík (vč. 
podpěrného kola a nástavků) zakoupen od ZD Všestary.  Celková cena je do 170 000 Kč 
vč. DPH. 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 15/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje nákup vozíku za traktor Kubota v ceně do 
170 000 Kč vč. DPH od Zemědělského družstva Všestary. 

 Starosta informoval zastupitele o možnostech fotovoltaiky k uložení na střechu 
sokolovny. Úložiště lze využívat i pro potřeby veřejného osvětlení, v tomto případě by 
bylo nutné zřídit na budově OÚ nové přípojné místo. Obec jako většinový vlastník 
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objektu chce SFŽP (se souhlasem T. J. Sokol) zažádat o dotaci na fotovoltaiku. T. J. 
Sokol projedná pořízení fotovoltaiky a dodá souhlas v souladu s majetkovým a právním 
řádem. V dotačních podmínkách je uvedeno, že minimálně 80 % vyrobené energie se 
musí využívat pro provoz vlastní budovy, na které je fotovoltaika umístěna (nikoliv pro 
další zařízení). Pokud bude z fotovoltaiky napájeno veřejné osvětlení, nemůže obec 
žádat o dotaci. Výhledově zastupitelé navrhli připojení veřejného osvětlení až po 
skončení 5-ti leté doby udržitelnosti. Administrace žádosti o dotaci bude svěřena 
odborné firmě. Starosta prověří reálnost připojení fotovoltaiky do sítě.   
 

Následně starosta obce předal slovo hostům: 

 Host pan ……..  uvedl, že čeká na vyjádření obce na žádost ………  ohledně stavu 
a užívání komunikace na hřiště. Jedná se o místní komunikaci vedoucí na hřiště, kde je 
obecně závaznou vyhláškou určeno místo pro ukládání biologického odpadu. Obec se 
žadatelům snažila vyjít vstříc. Vyústěním byly dvě udání, na jejichž základě obec 
obdržela dvě pokuty.  Zastupitelé neshledávají v užívání cesty nic špatného, požadavky 
jsou nedůvodné. Zastupitelé se zástupci ………. diskutovali o problematice řešení 
odkladiště biologického odpadu a o provozu a užívání komunikace na hřiště. Závěrem 
starosta navrhl vyřešit odvodnění komunikace (převrácením příčného profilu 
komunikace), které by obec realizovala začátkem příštího roku. Pan …….  souhlasil. 

 Další host pan …..….. sdělil, že neobdržel vyjádření na žádost na realizaci vjezdu 
k p. č. 2265 v k. ú. Vlkov u Jaroměře.  Rozhodnutí MěÚ Jaroměř o povolení sjezdu 
nebylo Obci Vlkov zasláno na vědomí. Na zasedání 8. 10. 2021 byla záležitost 
zastupitelstvem odložena. Zastupitelé s panem …….. diskutovali a závěrem starosta 
uvedl, že ohledně vyjádření se obrátíme na právníka obce Mgr. Ing. Janduru. 

c) Akce v obci  

 Ples 21. 1. 2023 

Zastupitelé diskutovali se zástupci hasičů o plesu, který pořádají hasiči ve spolupráci 
s Obcí Vlkov. Účast obce bude spočívat v příspěvku na nákup cen do tomboly ve výši 
15 000 Kč. Ing. Bartošová navrhla navýšit schválenou dotaci pro SDH Vlkov na r. 2023 
o 15 000 Kč. V debatě se zastupitelé shodli na revokaci usnesení č. 3/2/2022 a 4/2/2022 
a o schválení poskytnutí dotace SDH Vlkov na rok 2023 v celkové výši 65 000 Kč.  

Hlasování o revokaci usnesení: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 16/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov revokuje usnesení č. 3/2/2022 a 4/2/2022.  
 

Hlasování o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2023 pro SDH Vlkov: pro: 6, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 17/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na 
r. 2023 ve výši 50 000 a současně schvaluje její navýšení o 15 000 Kč. Celková částka dotace bude 
65 000 Kč, z toho 15 000 Kč bude použito jako příspěvek na společně pořádaný ples. 
 

Hlasování o smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SDH Vlkov: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

Závěr 18/2/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu Obce Vlkov v r. 2023 SDH Vlkov ve výši 65 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 



7 

 

 

 Mikulášská nadílka 3. 12. 2022 

Starosta navrhl z důvodu inflace navýšení ceny za mikulášský balíček ze 100 Kč na 
120 Kč. Zastupitelé vyjádřili souhlas. 

 Úlkobraní 18. 12. 2022  
Obec Vlkov pořádá předvánoční vlkovské úlkobraní. Příjem soutěžního cukroví – úlků 
se koná od 15 h v Hospůdce pod lipami, akce začne od 16 h. 

 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům a zastupitelům za účast. 
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční 16. 12. 2022 od 18 h. 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
Ověřovatelé: Vladimír Vávrů 
  Ing. Alena Bartošová 
   
 
 
Zapsala dne 30. 11. 2022 Ing. Věra Dytrychová 


