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          OUV 184-3/2022 

 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 28/2022 
konaného dne 29. 4. 2022  

 

 

 

 

Místo konání: kancelář obecního úřadu 
Čas konání: 18.02 h – 18.58 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Ing. Alena Bartošová, Vladimír 
Vávrů, Helena Rezková, Jan Rezek – příchod 18.30 h 
Omluveni: Martin Felcman 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka uvítal hosty a přítomné zastupitele, omluvil nepřítomného 
pana Martina Felcmana a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomni byli 
upozorněni, že jednání zastupitelstva bude pro účely pořízení zápisu nahráváno.  
 

Program:   
1. Představení vizuálního katalogu obce 
2. Řešení problematiky ukládání biologicky rozložitelného odpadu – řízení s Českou 

inspekcí životního prostředí 
3. Vyhodnocení sbírky na podporu Ukrajiny 
4. Financování Pečovatelské služby Jaroměř 
5. Seznámení se stavem projektování nové hasičské zbrojnice 
6. Různé 
 

Schváleno 5 hlasy.  
 

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni Dr. Ondřej Tikovský a Ing. Alena Bartošová. Schváleno 5 hlasy. 
 

Ad 1) Představení vizuálního katalogu obce 

Starosta obce představil architektonickou koncepci veřejných prostranství obce Vlkov, 
zpracovanou společnostmi Ing. arch. MgA. Petr Uhlík – Uhlík architekti a MED ARKITEKT 
s.r.o., Praha. Vizuální katalog koncepce veřejných prostranství obce bude do budoucna 
vodítkem při rekonstrukci veřejných ploch. 
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Ad 2) Řešení problematiky ukládání biologicky rozložitelného odpadu – řízení s Českou 
inspekcí životního prostředí 

Na základě již druhého občanského podnětu provedla Česká inspekce životního prostředí 
v naší obci další kontrolu uloženého biologického odpadu. Na místě pro ukládání větví byl 
zjištěn dřevěný komunální odpad, který svou povahou nepatří mezi bioodpad. Obec obdrží 
pokutu. Odvezení tohoto komunálního odpadu obec zajistila prostřednictvím firmy Marius 
Pedersen. Zastupitelé i hosté diskutovali o možném řešení situace. Ohraničení prostoru 
a omezení provozu by koncentrovalo provoz na odkladišti bioodpadu ve vyhrazených dnech. 
Zastupitelé navrhují informovat občany o druzích bioodpadu, který je možné ukládat na místě 
pro jeho odkládán. U přístupové komunikace budou odstraněny tabulka omezení provozu a 
zákazová dopravní. Starosta zjistí možnosti umístění kamery na přístupovou komunikaci.  

Ad 3) Vyhodnocení sbírky na podporu Ukrajiny 

Starosta informoval zastupitele, že v obecní veřejné sbírce na pomoc Ukrajině, konané v rámci 
sousedského posezení dne 26. 3. 2022, bylo vybráno 30 700 Kč. Starosta a místostarosta předali 
výtěžek sbírky dne 20. dubna 2022 přímo zástupcům Ukrajiny na velvyslanectví v Praze, kde 
byli přijati mimořádným a zplnomocněným velvyslancem v České republice panem Jevhenem 
Perebyjnisem a prvním tajemníkem panem Ostapem Lukianchukem. Oba diplomaté, kteří 
znají náš kraj ze svých cest, vyjádřili vlkovským obyvatelům své upřímné poděkování.   Výtěžek 
sbírky bude použit na přímou podporu válkou zkoušené zemi.   
(18.30 h příchod J. Rezka). 
  
Současně byl na základě usnesení č. 9/27/2022 z 18. 3. 22022 poukázán na sbírkový účet 
ukrajinského velvyslanectví finanční dar za Obec Vlkov ve výši 30 700 Kč. 

Ad 4) Financování Pečovatelské služby Jaroměř 

Na základě žádosti občana pana ………… o poskytování pečovatelských služeb 
Pečovatelskou službou Jaroměř i během víkendu (Obecný zájem, z. ú., Smiřice, služby 
o víkendu neposkytuje) přistoupila obec Vlkov ke schválení, že je připravena se podílet na 
financování Pečovatelské služby Jaroměř v případě, že Pečovatelská služba Jaroměř bude ve 
Vlkově poskytovat služby. 

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

Závěr 1/28/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje, že Obec Vlkov je připravena se podílet na financování 
Pečovatelské služby Jaroměř v případě, že Pečovatelská služba Jaroměř bude ve Vlkově tyto služby poskytovat. 

Ad 5) Seznámení se stavem projektování nové hasičské zbrojnice 

Starosta seznámil zastupitele s průběhem projekčních prací nové hasičské zbrojnice. Byl 
zpracován projekt odstranění stávající plechové haly a jejího přesunutí. V současnosti probíhá 
zpracování požárně bezpečnostních řešení hasičské zbrojnice, během dvou měsíců bude 
projekt podán na stavební povolení. 

Ad 6) Různé   
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a) Rozpočtová opatření  
Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 2-3/2022, 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. 7/25/2021 z 10. 12. 2021: 

 Rozpočtové opatření č. 2/2022 – navýšení rozpočtových výdajů o 30 700 Kč u § 6221 
pol. 5520 (finanční dar na pomoc Ukrajině ve výši výtěžku obecní sbírky dle 
usn. č. 9/27/2022 z 18. 3. 2022 poskytnutý Obcí Vlkov ukrajinskému velvyslanectví) 

 Rozpočtové opatření č. 3/2022 – navýšení rozpočtových výdajů o 1 712 Kč u § 2292 
pol. 5323 (dotace KHK na dopravní obslužnost) 

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

b) Informace starosty a diskuze 

 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jaroměř, požádal obec Vlkov o souhlas 
s umístěním obecního znaku na nový spolkový prapor, který bude pořízený 
v souvislosti s nadcházejícím 155. výročím založením svazu a bude reprezentovat celé 
území spravované jaroměřskou organizací svazu. Na zvážení je poskytnutí finančního 
daru na realizaci praporu. Po diskuzi zastupitelé navrhli hlasovat o použití obecního 
znaku a o poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč. 

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

Závěr 2/28/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje použití obecního znaku na spolkovém 
praporu   Českého svazu včelarů, z.s., základní organizace Jaroměř a současně schvaluje poskytnutí 
finančního daru této organizaci ve výši 5 000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

 V souvislosti s nedávnou nehodou na křižovatce u Vachkova mostku byl dán podnět 
k vyznačení vodorovného dopravního značení v obou směrech včetně instalace reflexní 
značky.  

 Na základě podnětu od občanů, týkajícího se měření rychlosti na hlavní komunikaci 
v úseku dětského hřiště, byla starostou oslovena firma Gornex s.r.o., Praha. Případné 
umístění radaru naproti dětskému hřišti bylo konzultováno též s dopravním 
inspektorátem. Úskalím umístění radaru je neexistence sloupů veřejného osvětlení na 
návsi pro jeho napájení. Náklady na 2 radary včetně solárních napájení a přípojek by 
činily 244 000 Kč. V případě použití technologie úsekového měření by byla celá 
investice prodražena o dalších 80 000 Kč, přičemž pokuty by byly vybírány MěÚ 
Jaroměř. Zastupitelé po diskuzi tuto záležitost odložili. 

 Další schůzka ohledně komplexních pozemkových úprav se uskuteční 9. 5. 2022 v 15 h. 
V programu je rekapitulace odsouhlasených hranic a projednávány budou plány 
společných zařízení (cesta ve druhé etapě Dvořákovy uličky). 

 Ing. et Ing. arch. Med a projektant Ing. Vlasák upravují projekt zpevněné plochy před 
úřadem dle designu vizuální koncepce obce. Po zpracování výkazu výměr bude zadáno 
výběrové řízení. 

 Ve Vlkově dochází k parkování na zelených plochách pod lipami před č. p. 44, majitelé 
těchto vozidel budou osloveni.  
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c) Akce v obci  
30. 4. 2022  Pálení čarodějnic 
1. 5. 2022  Výlet na Říp 
7. 5. 2022 17 h Cestopisná přednáška - Peru 
8. 5. 2022 9 h  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 
25. 9. 2022  Výlet Harrachov 
1. 10. 2022  Vinobraní 
3. 12. 2022  Mikulášská nadílka 
 

 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům a zastupitelům za účast. 
Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 17. 6. 2022 od 18 h. Termín pracovní schůzky 
zastupitelů bude upřesněn dle aktuální situace. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé: Dr. Ondřej Tikovský 
  Ing. Alena Bartošová 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 2. 5. 2022 Ing. Věra Dytrychová 


