
1 

 

          OUV 116-3/2022 

 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 27/2022 
konaného dne 18. 3. 2022  

 

 

 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 
Čas konání: 19.00 h – 20.02 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. Bartošovou a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomni byli upozorněni, že 
jednání zastupitelstva bude pro účely pořízení zápisu nahráváno.  

Program:   
 

1. Výběr nabídky na výměnu kotle OÚ  
2. Žádost Královéhradeckého kraje o dotaci z rozpočtu obce na dopravní obslužnost  
3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Královéhradeckému kraji na zajištění 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 
4. Návrh změny obecní hranice komplexních pozemkových úprav 
5. Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby – Marius Pedersen a. s. 
6. Různé 

Schváleno 6 hlasy.  
 

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

Ad 1) Výběr nabídky na výměnu kotle OÚ 

Na základě bodu 5e) zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 26/2022 byla poptána výměna 
plynového kotle a technologie vytápění v budově OÚ. Veřejná zakázka malého rozsahu byla 
poptávána do limitu 170 000 Kč bez DPH. Osloveny byly firmy Václav Bartoš, Vlkov, Tomáš 
Lenfeld, Jaroměř a Ondřej Jahodka, Velký Třebešov. Nabídky došly od všech oslovených 
dodavatelů. 

Zastupitelé přistoupili k otevírání obálek. 
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Dodavatel    Nabídková cena vč. DPH 

Ondřej Jahodka, Velký Třebešov 197 247,00 Kč 
Tomáš Lenfeld, Jaroměř  245 846,59 Kč 
Václav Bartoš, Vlkov   179 090,00 Kč 

Na základě nejnižší nabídkové ceny ve výši 179 090 Kč vč. DPH zastupitelé navrhují zadat 
zakázku panu Václavu Bartošovi, Vlkov 151.  

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

Závěr 1/27/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zadání zakázky na výměnu kotle a technologie 
vytápění v budově obecního úřadu panu Václavu Bartošovi, Vlkov 151, v ceně 179 090 Kč vč. DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po jejím odsouhlasením právníkem obce. 

Ad 2) Žádost Královéhradeckého kraje o dotaci z rozpočtu obce na dopravní obslužnost 

Za účelem zachování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území 
Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou dopravou obdržela Obec Vlkov od 
Královéhradeckého kraje žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 1 712 Kč, která bude použita 
k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na období 12. 12. 2021 – 5. 3. 2022. 

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

Závěr 2/27/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost Královéhradeckého kraje o dotaci z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2022 na zajištění dopravní obslužnosti v období 12. 12. 2021 - 5. 3. 2022 ve výši 1 712 Kč. 

Ad 3) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Královéhradeckému kraji na zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 

Zastupitelům byla předložena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, týkající se zachování autobusového spoje 
č. 662311/4 s odjezdem v 5:11 do Jaroměře za období od 12. 12. 2021 do 5. 3. 2022 (termín 
změny celostátních jízdních řádů) ve výši 1 712 Kč.  

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

Závěr 3/27/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi Obcí Vlkov a Královéhradeckým 
krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov v r. 2022 na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou ve výši 1 712 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

Po vyhodnocení velmi nízkého využití uvedeného dopravního spoje za období 10-12/2021 se 
Obec Vlkov společně s Obcí Rasošky přiklonily k jeho zrušení od nejbližších celostátních změn 
jízdních řádů od 6. 3. 2022. 

Ad 4) Návrh změny obecní hranice komplexních pozemkových úprav 

Zastupitelům byla předložena dokumentace vypracovaná při řízení o Komplexních 
pozemkových úpravách v k. ú. Černožice n/L, vč. ucelené části k. ú. Semonice a Vlkov 
u Jaroměře s názvem Návrh změny obecní hranice, kterou vypracovala firma GEOPLAN Hradec 
Králové, společnost geodetů a projektantů k datu 10. 2. 2022. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
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Závěr 4/27/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje návrh změny obecní hranice navržené při řízení 
o Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Černožice n/L, vč. ucelené části k. ú. Semonice a Vlkov 
u Jaroměře – dokumentace zpracovaná firmou GEOPLAN Hradec Králové k datu 10. 2. 2022. 

Host Ing. Dušek z firmy GEOPLAN Hradec Králové k uvedenému sdělil, že po jednání 
s vlastníky pozemků se může hranice změnit a v tomto případě bude nová hranice postoupena 
zastupitelstvu obce ke schválení. 

Ad 5) Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby – Marius Pedersen a. s. 

Zastupitelům byla předložena Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby mezi 
společností Marius Pedersen a. s. Hradec Králové a Obcí Vlkov, týkající se poskytnutí 
jednorázové slevy za služby dle smlouvy o svozu komunálního odpadu. Výše slevy činí 950 Kč/t 
bez DPH x množství převzatého separovaného papíru v roce 2021. Sleva byla poskytnuta na 
účet obce v 2/2022 ve výši 6 076,23 Kč. 

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

Závěr 5/27/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby 
mezi společností Marius Pedersen a. s. Hradec Králové a Obcí Vlkov, týkající se poskytnutí jednorázové slevy 
za služby dle smlouvy o svozu komunálního odpadu. Výše slevy činí 950 Kč/t bez DPH x množství převzatého 
separovaného papíru v roce 2021. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dohody. 

Ad 6) Různé 

a) Rozpočtové opatření 
V souvislosti s poptávkovým řízením na výměnu kotle a technologie vytápění v budově 
obecního úřadu zastupitelé přistoupili ke schválení rozpočtového opatření č. 1/2022 
spočívající v navýšení rozpočtových výdajů o 179 090 Kč u § 6171 pol. 5171. 

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

Závěr 6/27/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. 

b) Projednání plnění smlouvy o zhotovení chodníků 

Byla zahájena poslední etapa rekonstrukce hlavního chodníku v délce 170 m, na níž byla 
podána Královéhradeckému kraji žádost o dotaci. 
Zastupitelstvo projednalo plnění smlouvy o zhotovení chodníků v obci, přičemž schvaluje 
postupné provedení sjezdů z pozemní komunikace, které bude postupně realizováno, včetně 
korespondujícího vyúčtování a úhrady. 

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

Závěr 7/27/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov projednalo plnění smlouvy o zhotovení chodníků v obci, přičemž 
schvaluje postupné provedení sjezdů z pozemní komunikace, které bude postupně realizováno, včetně 
korespondujícího vyúčtování a úhrady. 

c) Akce v obci  
26. 3. 2022 Sousedské posezení spojené s ochutnávkou zabíjačkových specialit 

(součástí akce je veřejná sbírka na pomoc Ukrajině) 
16. 4. 2022 Velikonoční turnaj ve stolním tenisu 
30. 4. 2022  Pálení čarodějnic 
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1. 5. 2022  Výlet na Říp 
8. 5. 2022  Den vítězství 
4. 6. 2022  Dětský den 
2. 7. 2022  Vlkovská ulička 
2. 7. 2022 15 – 20 h Posezení pod lipami (hudba skupina Klapeto) 
18. – 25. 7. 2022  Vlkovské prázdniny 
27. 8. 2022 20 h Letní kino  
17. 9. 2022  Vlkovský jarmark 
3. 12. 2022  Mikulášská nadílka 
 

Zastupitelé přistoupili k hlasování o úhradě autobusu na sokolský výlet na Říp 1. 5. 2022, byla 
navržena úhrada za autobus Obcí Vlkov do výše 20 000 Kč vč. DPH, zbývající část nákladů za 
dopravu uhradí T. J. Sokol Vlkov. 

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

Závěr 8/27/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje, že se Obec Vlkov bude podílet na úhradě nákladů na 
autobus na kulturní akci výlet na Říp dne 1. 5. 2022 do výše 20 000 Kč vč. DPH, zbývající část nákladů na 
dopravu uhradí T. J. Sokol Vlkov. 

d) Informace starosty a diskuze 

 Kontejner na komunální odpad určený k využití občanům bude umístěn u autobusové 
zastávky ve Vlkově od 31. 3. (odpoledne) do 3. 4. 2022.  

 Mobilní svoz nebezpečného odpadu se ve Vlkově uskuteční v sobotu 2. 4. 2022 v čase 
10:10 – 10:40. 

 Starosta informoval zastupitele o dalším postupu ohledně triangulačního bodu. Pylon 
bude zaměřen. S vlastníkem pozemku bude zahájeno jednání pro získání (darování) 
pozemku obci a následně bude vyzván orgán památkové péče o závazné stanovisko pro 
provedení udržovacích prací.  

 Žádosti o příspěvky:  
 žádost od neziskové organizace Diamant, z. s., o finanční výpomoc na krytí 

neinvestičních nákladů, která poskytuje profesionální služby rodinám náhradních 
rodičů – pěstounů. Do dalšího zasedání bude zastupiteli žádost prověřena. 

 Obecný zájem, z. ú., Smiřice, žádá o změnu formy každoročního příspěvku obce 
Vlkov z dotace na dar. Zastupitelé se shodli, že není důvod ke změně, obec 
požaduje vyúčtování dotace.  

 Žádosti o finanční příspěvky od Linky bezpečí, MAS mezi Úpou a Metují 
a Zdravotního klauna zastupitelé zamítli. 

 Starosta navrhl, aby Obec Vlkov přispěla na pomoc Ukrajině stejnou částkou, jaká se 
vybere v obecní veřejné sbírce na pomoc Ukrajině dne 26. 3. 2022. Sbírkový účet, na 
který bude finanční dar obce poukázán, bude stanoven dodatečně. 

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

Závěr 9/27/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje poskytnutí finančního daru na pomoc 
Ukrajině ve výši stejné částky, jaká bude vybrána v obecní veřejné sbírce na pomoc Ukrajině dne 
26.3.2022. 
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Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval zastupitelům za účast. Další 
zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 29. 4. 2022 od 18 h. Termín pracovní schůzky 
zastupitelů bude upřesněn dle aktuální situace. 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé: Helena Rezková 
  Vladimír Vávrů 
   
 
 
 
Zapsala dne 23.03.2022 Ing. Věra Dytrychová 


