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          OUV 23-3/2022 

 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 26/2022 
konaného dne 21. 1. 2022  

 

 

 

Místo konání: zasedací místnost OÚ ve Vlkově 
Čas konání: 18.10 h – 19.09 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 nepřítomnou 
Ing. Alenu Bartošovou a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta obce popřál 
do nového roku všem zúčastněným hodně zdraví a optimismu. Přítomni byli upozorněni, 
že jednání zastupitelstva bude pro účely pořízení zápisu nahráváno, následně bude nahrávka 
smazána. 

Program:   
1. Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací 
2. Směrnice o poskytování cestovních náhrad na rok 2022  
3. Darovací smlouva s Městskou knihovnou Jaroměř 
4. Seznámení s postupem prací komplexních pozemkových úprav 
5. 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. 

Ad 1) Výroční zpráva za rok 2021 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: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 1/26/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výroční zprávu za rok 2021 o činnosti subjektu Obce 
Vlkov v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ad 2) Směrnice o poskytování cestovních náhrad na rok 2022   

Zastupitelům byla předložena směrnice č. 1 Obce Vlkov o poskytování cestovních náhrad na 
rok 2022. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
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Závěr 2/26/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje směrnici č. 1 Obce Vlkov o poskytování cestovních 
náhrad na rok 2022.  

Ad 3) 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: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/26/2022: 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. 

Ad 4) Seznámení s postupem prací komplexních pozemkových úprav 

Starosta obce sdělil zastupitelům další informace k problematice pozemkových úprav, o které 
zastupitelé diskutovali na svém zasedání 10. 12. 2021.  
V odpovědi na požadavky obce bylo Krajským pozemkovým úřadem sděleno, že po domluvě 
se zpracovatelem nebudou předmětné pozemky dotčeny návrhem změny kat. hranic a obavy, 
že budou pozemky někam přesunuty, nejsou na místě. 
Zpracovatel připraví nové mapové podklady, které budou obci dodány k vyjádření. Obec 
schvaluje v podstatě čáru v mapě, a nemusí se jednat o konečnou variantu, neboť pokud při 
projednávání návrhu nebudou vlastníci souhlasit, může dojít k novému návrhu změny 
katastrálních hranic, který bude opět obci předložen k vyjádření. Výměra jednotlivých k. ú. 
zůstane zachována a obecní zastupitelstvo může návrh schválit s dovětkem, že bude 
projednáno a odsouhlaseno s dotčenými vlastníky. Změna katastrální hranice se bude do 
katastru nemovitostí zapisovat až v závěru prací s rozhodnutím o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv a obce budou ještě uzavírat dohodu dle § 26 zákona o obcích s náležitostmi 
dle § 31 a 32 katastrální vyhlášky. 

Ad 5) Různé 

a) Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence 
Zastupitelům byl předložen dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro 
ochranu osobních údajů mezi Obcí Vlkov a SMS-služby s. r. o. , Praha, týkající se změny výše 
odměny za poskytování služeb na čtvrtletní paušální výši 2 100 Kč. 

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

Závěr 4/26/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb 
pověřence pro ochranu osobních údajů mezi Obcí Vlkov a SMS-služby s. r. o. , Praha, a pověřuje starostu jeho 
podpisem. Čtvrtletní úhrada za poskytované služby se mění na 2 100 Kč. 

b) Rozpočtová opatření  

Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 25-26/2021, 
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:  
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 Rozpočtové opatření č. 25/2021 - navýšení rozpočtových příjmů o 1 200 Kč u pol. 4116 
(dotace JSDH na školení) 

 Rozpočtové opatření č. 26/2021 – navýšení rozpočtových příjmů o 30 000 Kč u § 3319 
pol. 2321 (finanční dar) a navýšení rozpočtových výdajů o 13 000 Kč u § 3729 pol. 5363 
(pokuta ČIŽP) 

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

c) Akce v obci  
30. 4. 2022 Pálení čarodějnic 
8. 5. 2022 Oslava Dne vítězství 
4. 6. 2022 Dětský den 
2. 7. 2022 Vlkovská ulička 
27. 8. 2022   Letní kino (20h) 
3. 12. 2022 Mikulášská nadílka 

d) Žádost majitele pozemku v zástavbové lokalitě Z4 
Zastupitelé projednali žádost majitele pozemku p. č. 118/11, týkající se projednání možnosti 
zástavby uvedeného pozemku (určeného územním plánem k budoucí zástavbě) a zahájení 
prací na zajištění dohody o parcelaci. Starosta navrhuje přijmout stejný závěr jako na 
předchozí žádosti projednávané na zasedání zastupitelstva dne 10. 12. 2021. 
Zastupitelé se většinově shodli, že obec jako povinný účastník řízení může dohodu o parcelaci 
moderovat a vlastní projednávání s úřady a návazné zpracování územní studie zůstane v gesci 
vlastníků pozemků. Zastupitelé se opakovaně ujednotili na názoru, který trvá, nové 
skutečnosti nenastávají a v současné ekonomicky a jinak rozbouřené krizové době musí být 
obec nanejvýš obezřetná. 
Následně zastupitelé přistoupili k schválení znění odpovědi na došlé žádosti vlastníků 
pozemků v lokalitě Z4 a Z1. 

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

Závěr 5/26/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje níže uvedené znění písemné odpovědi vlastníkům 
pozemků na jejich došlé žádosti ohledně možnosti zástavby pozemků v zástavbových lokalitách Z1 a Z4 
a ohledně zahájení prací na zajištění dohody o parcelaci:  
Při projednávání Vaší žádosti, týkající se možnosti zástavby pozemku p. č.   .., dle územního plánu 
v zástavbové oblasti Z1 (Z4), v rámci zasedání zastupitelstva 21. 1. 2022,  se zastupitelé jednomyslně shodli, 
že obec jako povinný účastník řízení může dohodu o parcelaci moderovat a vlastní projednávání s úřady 
a návazné zpracování územní studie zůstane v gesci vlastníků pozemků. 

e) Informace starosty a diskuze 

 Kotel v budově obecního úřadu dosluhuje, je na hranici životnosti. Byla provedena 
výměna řídící desky, současně také protéká expanzní nádoba. Starosta navrhuje poptat 
výměnu kotle daných parametrů včetně čerpadel (předpokládaná cena je 150 000 Kč 
vč. DPH), a to formou průzkumu trhu nejméně 3 dodavatelům. Otevírání obálek bude 
probíhat na zasedání zastupitelstva. Přítomní zastupitelé tuto skutečnost vzali na 
vědomí. 

 V rámci Tříkrálové sbírky bylo ve Vlkově vybráno pro Domov sv. Josefa v Žirči 9 426 Kč. 
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 Žádosti o dotaci na opravu obecní komunikace v délce 215 m (Zelenka) nebylo 
Královéhradeckým krajem vyhověno z důvodu vyčerpání alokace peněžních 
prostředků pro Program obnovy venkova.  

 Byl zakoupen transportní box za obecní traktor v ceně 12 500 Kč. 

 Na základě podnětu od občanů byla obci vyměřena pokuta od ČIŽP za ukládání 
biologického odpadu (větví) ve výši 13 000 Kč. 

 Ukládání biologického odpadu na hřišti za rybníkem pro občany Vlkova bude časově 
omezeno denně do 18 h. 

 Starosta informoval o dalším postupu ohledně pokračování Dvořákovy uličky (další 
jednání s dědici po V. Hušákovi ohledně odkoupení pozemku, spolupráce s Krajským 
pozemkovým úřadem). 

 U vlkovského pylonu triangulační soustavy se rozpadá podezdívka. Pylon není 
zaznamenám v katastru, je umístěn na soukromém pozemku. Starosta osloví vlastníka 
pozemku ohledně dalšího postupu. 

 Probíhají stavební práce na projektu hasičské zbrojnice pro stavební povolení. Bude 
zhotoven projekt na odstranění a přemístění stávající haly (skladu obecní techniky). 

 Ročenku obce stejně jako v loňském roce připraví Helena Rezková ve spolupráci s obcí. 

 V rámci tvorby rozvojové koncepce obce arch. Uhlíkem starosta předložil zastupitelům 
jeden z podkladů - letecké mapy Vlkova a okolí od r. 1937.  

 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval zastupitelům za účast. Další 
zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 18. 3. 2022 od 18 h. Termín pracovní schůzky 
zastupitelů bude upřesněn dle aktuální situace. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
Ověřovatelé: Jan Rezek 
  Martin Felcman 
   
 
Zapsala dne 25. 1. 2022 Ing. Věra Dytrychová 


