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          OUV 267-3/2022 

 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 29/2022 
konaného dne 17. 6. 2022  

 

 

 

 

Místo konání: kancelář obecního úřadu 
Čas konání: 18.00 h – 18.45 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Ing. Alena Bartošová, Vladimír 
Vávrů, Martin Felcman, Helena Rezková, Jan Rezek  
Omluveni: - 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka uvítal hosty a přítomné zastupitele a oznámil, že 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomni byli upozorněni, že jednání zastupitelstva bude 
pro účely pořízení zápisu nahráváno.  
 

Program:   
1. Závěrečný účet obce za rok 2021 
2. Účetní závěrka obce za rok 2021 
3. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 
4. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 
5. Různé 
 

Schváleno 7 hlasy.  
 

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni Martin Felcman a Jan Rezek. Schváleno 7 hlasy. 
 

Ad 1) Závěrečný účet obce za rok 2021  

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2021. Závěrečný účet, účetní 
výkazy a zpráva o přezkumu hospodaření byly řádně vyvěšeny. Byla projednána Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkov za rok 2021. Přezkoumání hospodaření 
provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání 
je přílohou k závěrečnému účtu.  
Stav běžného účtu k 31. 12. 2021 činil 2 602 886,81 Kč (ČNB) a 7 918 261,94 Kč (KB)), stav 
Fondu na opravu vodovodu k 31. 12. 2020 činil 1 108 663 Kč. Závěrečný účet bude přílohou 
zápisu. Zastupitelé neměli připomínek a přistoupili k hlasování.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
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Závěr 1/29/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad a schvaluje 
závěrečný účet Obce Vlkov za rok 2021.   

Ad 2) Účetní závěrka obce za rok 2021  

Starosta obce předložil účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31. 12. 2021 (výkazy Rozvaha, 
Příloha, Výkaz zisku a ztráty, Závěrečný účet Obce Vlkov za rok 2021, Inventarizační zpráva za 
rok 2021). Výsledek hospodaření Obce Vlkov za rok 2021 činí 1 427 483,99 Kč. Zastupitelé 
neměli připomínek a přistoupili k hlasování. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 2/29/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021, výsledek 
hospodaření ve výši 1 427 483,99 Kč bude přeúčtován účetním zápisem 431/432. 

Ad 3) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 

Zastupitelům byla předložena dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové 
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Rasošky, na školní rok 
2022/2023. Platba za žáka navštěvujícího mateřskou školu je stanovena ve výši 5 000 Kč 
(v minulém období činila platba na žáka 4 700 Kč). V současnosti navštěvuje MŠ v Rasoškách 
6 vlkovských dětí. Zastupitelé k dohodě o vytvoření společného školského obvodu neměli 
námitek a přistoupili k hlasování.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/29/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu 
spádové mateřské školy mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky a pověřuje starostu jejím podpisem. Činnost spádové 
mateřské školy vykonává Základní škola a mateřská škola Rasošky, Rasošky 172, 552 21 Rasošky. 
Smlouva se uzavírá na období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, poplatek na jednoho žáka MŠ činí 5 000 Kč. 

Ad 4) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 

Na základě § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je povinností zastupitelstva stanovit 
počet členů zastupitelstva obce pro další volební období. Zastupitelé navrhli stanovit pro 
volební období 2022-2026 sedm členů zastupitelstva. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 4/29/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov stanovuje pro volební období 2022-2026 počet členů 
zastupitelstva obce 7. 

Ad 5) Různé   

a) Finanční příspěvek MAS Mezi Úpou a Metují 
Zastupitelům byla předložena darovací smlouva mezi Obcí Vlkov a Místní akční skupinou Mezi 
Úpou a Metují, z. s., Česká Skalice, týkající se poskytnutí příspěvku ve výši 3 900 Kč (10 Kč na 
obyvatele) na financování spoluúčasti na režijních nákladech MAS.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 5/29/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Vlkov a Místní akční 
skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s., Česká Skalice, týkající se poskytnutí finančního daru místní akční 
skupině ve výši 3 900 Kč. 
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b) Dodatek č. 1 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad 
Zastupitelům byl předložen dodatek č. 1 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad ze 
3. 1. 2022. Na základě změny vyhlášky č. 511/2021 Sb. dochází ke směně sazby výše průměrné 
ceny pohonných hmot. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 6/29/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 1 o poskytování cestovních 
náhrad. 

c) Rozpočtová opatření  
Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 4-5/2022, 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. 4/2022 – navýšení rozpočtových výdajů o 5 000 Kč u § 1019 
pol. 5222 (finanční dar Českému svazu včelařů Jaroměř) 

 Rozpočtové opatření č. 5/2022 – navýšení rozpočtových výdajů o 15 000 Kč u § 3729 
pol. 5363 (pokuta ČIŽP) 

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

d) Informace starosty a diskuze 

 Projekt plochy před úřadem bude projektantem Ing. Vlasákem zkoordinován, aby byl 
v souladu s architektonickým vizuálem obce. 

e) Akce v obci  

 
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 
 
Zastupitelé diskutovali o programu jarmarku, další podrobnosti akce budou upřesněny na 
pracovní schůzce zastupitelů.  
 
Zastupitelé přistoupili k hlasování o úhradě autobusu na hasičský výlet dne 25. 9. 2022, 
navržena úhrada autobusové dopravy do výše 20 000 Kč vč. DPH. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 7/29/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje, že se Obec Vlkov bude podílet na nákladech na 
autobusovou dopravu na hasičský výlet do Harrachova dne 25. 9. 2022 do výše 20 000 Kč vč. DPH. 
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Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům a zastupitelům za účast. 
Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 9. 9. 2022 od 18 h. Pracovní schůzka zastupitelů 
se bude konat dne 11. 8. 2022. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé: Martin Felcman 
  Jan Rezek 
 
 
 
 
Zapsala dne 21. 6. 2022 Ing. Věra Dytrychová 


