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          OUV 568-3/2022 

 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 3/2022 
konaného dne 16. 12. 2022  

 
 

 

Místo konání: kancelář obecního úřadu 
Čas konání: 18.03 h – 19.11 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Martin Felcman, Zdeněk Krejčí, 
Ing. Alena Bartošová  
Omluven: Vladimír Vávrů, Lukáš Zajíček 
Hosté: dle prezenční listiny 
 

 

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka přivítal přítomné zastupitele, omluvil nepřítomné 
a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomni byli upozorněni, že jednání 
zastupitelstva bude pro účely pořízení zápisu nahráváno.  

Před schválením programu starosta navrhl doplnit do programu bod č. 12 – Ceny svozu 
separovaných, nebezpečných a objemných odpadů platné od 1.1.2023 a seznámil zastupitele 
s programem. 
 

Program:   
 

1. Rozpočet obce na rok 2023 
2. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024–2025  
3. Výběr nabídky svoz komunálního odpadu v obci Vlkov v r. 2023 a 2024 
4. Žádost o navýšení dotace z rozpočtu obce na rok 2023 na podporu prodejny 
5. Přihlášení do dotačního programu KHK – Podpora provozu prodejen na venkově 
6. Smlouva o zabezpečení odvozu a likvidace bioodpadu 
7. Smlouva o shrnování sněhu na r. 2023 
8. Schválení uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce 
9. Finanční hodnota věcných darů k životním jubileím občanů 
10. Dohody o provedení práce na rok 2023 
11. Kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření na rok 

2023 
12. Ceny svozu separovaných, nebezpečných a objemných odpadů platné od 1. 1. 2023 
13. Různé 

 

Schváleno 5 hlasy.  
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Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni pan Zdeněk Krejčí a pan Martin Felcman. Schváleno 5 hlasy. 

Ad 1) Rozpočet obce na rok 2023 

Starosta obce předložil návrh rozpočtu Obce Vlkov na rok 2023, v členění na závazné 
ukazatele paragrafy, zveřejněný v zákonem předepsané lhůtě 15 dnů a projednaný finančním 
výborem obce. Rozpočtové příjmy jsou ve výši 7 623 600 Kč a výdaje ve výši 11 943 910 Kč, 
financování je 35 000 Kč a 134 057 Kč, rozpočet je schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 
4 454 367 Kč bude uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých let, které 
k 31. 10. 2022 činily 11 554 079,02 Kč. U rozpočtovaných výdajových položek v celkové výši 
4 200 000 Kč bude obec žádat o dotace (fotovoltaika, rozšíření zpevněné plochy před OÚ) 
nebo bude použit vhodný dotační titul (rekonstrukce části kanalizace). Zastupitelé k rozpočtu 
neměli připomínky a přistoupili k hlasování. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 1/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočet Obce Vlkov na rok 2023 jako schodkový 
s příjmy 7 623 600 Kč, výdaji 11 943 910 Kč a financováním ve výši 35 000 Kč a 134 057 Kč, v členění 
na závazné ukazatele paragrafy. Schodek rozpočtu ve výši 4 454 367 bude uhrazen z přebytku finančních 
prostředků minulých let.  

Ad 2) Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2024 a 2025 

Starosta obce předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vlkov na rok 2024 
a 2025 zveřejněný v zákonem předepsané lhůtě 15 dnů a projednaný finančním výborem obce. 
Zastupitelé neměli připomínky a přistoupili k hlasování. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 2/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Vlkov na rok 
2024 a 2025.    

Ad 3) Výběr nabídky svoz komunálního odpadu v obci Vlkov v r. 2023 a 2024 

Na základě schválené výzvy k podání nabídky bylo provedeno zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na svoz a odstraňování komunálního odpadu v obci Vlkov v r. 2023 a 2024. Formou 
uzavřené výzvy byly osloveny 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. Předpokládaná cena dvou ročních svozů činí 400 000 Kč bez DPH. Termín 
podání nabídek byl do 15. 12. 2022. Byla doručena 1 nabídka od firmy Marius Pedersen a.s., 
Hradec Králové. Firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o., Trutnov, a Technické služby Náchod s.r.o., 
Náchod, oznámily, že se z kapacitních důvodů výběrového řízení nezúčastní. Technické služby 
Hořice spol. s r. o. nabídku neposlaly. 
Zastupitelé přistoupili k otevření obálky: 
 
 

Dodavatel:     Nabídková cena vč. DPH 
 

Marius Pedersen a.s., Hradec Králové 459 802,20 Kč  (399 828 Kč bez DPH) 
 

Zastupitelé konstatovali, že nabídka firmy Marius Pedersen a.s., Hradec Králové, splnila 
hodnotící kritéria, a přistoupili k hlasování. 
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje společnost Marius Pedersen a.s., Hradec Králové, pro 
realizaci zakázky svoz komunálního odpadu v obci Vlkov v r. 2023 a 2024 v ceně 459 802,20 Kč vč. DPH. 
 
Na základě schválení dodavatele zastupitelé přistoupili k schválení smlouvy mezi Obcí Vlkov 
a společností Marius Pedersen a.s., Hradec Králové, v ceně 459 802,20 Kč vč. DPH.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 4/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi společností Marius Pedersen a.s., Hradec 
Králové, a Obcí Vlkov, týkající se svozu komunálního odpadu v obci Vlkov v r. 2023 a 2024 v ceně 
459 802,20 Kč vč. DPH a po odsouhlasení právníkem obce pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 4) Žádost o navýšení dotace z rozpočtu obce na rok 2023 na podporu prodejny 

Zastupitelům předložena žádost majitele obchodu ve Vlkově pana Petra Hynka o navýšení 
dotace z rozpočtu obce na rok 2023 na podporu provozu prodejny o 70 000 Kč, t. j. na 
celkových 120 000 Kč. (Poskytnutí dotace a smlouva o dotaci na rok 2023 ve výši 50 000 Kč na 
podporu prodejny byly schváleny usneseními 7/2/2022 a 8/2/2022.) Dotace bude použita na 
služby spojené s provozem prodejny – náklady na elektřinu, mzdové náklady personálu 
a ostatní osobní výdaje.   

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 5/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost pana Petra Hynka o navýšení dotace z rozpočtu 
obce na rok 2023 na podporu provozu prodejny o 70 000 Kč (na celkových 120 000 Kč). 
 
Na základě schválené žádosti byl zastupitelům předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu obce v roce 2023 pro pana Petra Hynka, kterým se zvyšuje 
částka dotace na 120 000 Kč.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 6/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu Obce Vlkov v r. 2023 Petru Hynkovi, Vlkov, kterým se navyšuje částka poskytnuté dotace 
na 120 000 Kč, a pověřuje starostu jeho podpisem.  

Ad 5) Přihlášení do dotačního programu KHK - Podpora provozu prodejen na venkově 

Starosta obce představil zastupitelům dotační program Královéhradeckého kraje - Podpora 
provozu prodejen na venkově na rok 2023. Maximální výše dotace poskytnuté krajem je 
60 000 Kč, přičemž obec přispívá na podporu prodejny ze svého rozpočtu stejnou částkou. 
Tímto způsobem obec podporovala prodejnu Petra Hynka ve Vlkově za účelem udržení 
základní občanské vybavenosti obce v r. 2021. Vzhledem k tomu, že Obec Vlkov není 
vlastníkem ani provozovatelem prodejny, je třeba v souladu s podmínkami dotačního 
programu schválit závazek obce, že se na provozu prodejny bude podílet.     

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 7/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje závazek obce Vlkov, že se na provozu prodejny Petra 
Hynka ve Vlkově bude v roce 2023 ze svého rozpočtu podílet. 
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Starosta navrhl zažádat o krajskou dotaci na podporu prodejny ve výši 60 000 Kč. Termín 
podání žádosti o dotaci je od 1. 12. 2022 do 18. 1. 2023.  

Hlasování o podání žádosti: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 8/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 
Královéhradeckého kraje 23RRD10 Podpora provozu prodejen na venkově v r. 2023 ve výši 60 000 Kč. 
Celkové náklady projektu činí 120 000 Kč. 

Ad 6) Smlouva o zabezpečení odvozu a likvidace bioodpadu 

Zastupitelům byla předložena smlouva o zabezpečení odvozu a likvidace bioodpadu mezi 
společností ROLANA s. r. o, Černilov a Obcí Vlkov. Cena za dopravu (odvoz) bioodpadu činí 
1 000 Kč bez DPH za 1 hodinu práce traktoru, za nakládku bioodpadu 1200 Kč bez DPH 
za1 hodinu práce nakladače a za samostatný bioodpad 200 Kč za1 tunu bioodpadu bez DPH. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 9/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o zabezpečení odvozu a likvidace bioodpadu 
mezi společností ROLANA s. r. o, Černilov a Obcí Vlkov. Cena za dopravu (odvoz) bioodpadu činí 1 000 Kč 
bez DPH za 1 hodinu práce traktoru, za nakládku bioodpadu 1200 Kč bez DPH za1 hodinu práce nakladače 
a za samostatný bioodpad 200 Kč za1 tunu bioodpadu bez DPH. 

Ad 7) Smlouva o shrnování sněhu na r. 2023  

Zastupitelům byla předložena smlouva o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov a Miroslavem 
Kudrnáčem, Vlkov 109. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov v roce 2022 za 
cenu stejnou jako v letošním roce 500 Kč/hod. bez DPH.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 10/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov 
a Miroslavem Kudrnáčem, Vlkov 109. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov v roce 2023 za 
cenu 500 Kč/hod. bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Ad 8) Schválení uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce 
Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje uzavření dohody o provedení práce na r. 2023 - mezi Obcí 
Vlkov a členem zastupitelstva panem Martinem Felcmanem na úklid obce při použití vlastní 
mechanizace v ceně 500 Kč/hod. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 (M. Felcman). 

Závěr 11/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje uzavření dohody o provedení práce na r. 2023 mezi 
Obcí Vlkov a členem zastupitelstva panem Martinem Felcmanem. 

Ad 9) Finanční hodnota věcných darů k životním jubileím občanů 

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám navrhl kulturní výbor zvýšit finanční hodnotu věcných darů 
k životním jubileím občanů. Kulturní výbor gratuluje jubilantům od 60 let věku po 5 letech 
(60, 65, 70 a 75 let věku) a po 75 letech po roce. 
Současný stav (schválený usnesením 20/2/2018): vítání občánků 1 000 Kč, 700 Kč – půlkulatá 
a kulatá výročí, 500 Kč – ostatní, květina pro jubilantku ve výši 200 Kč se do limitu 
nezapočítává. 
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Navrhovaná výše finanční hodnoty věcných darů: vítání občánků 1 200 Kč, 1 000 Kč – 
půlkulatá a kulatá výročí, 700 Kč – ostatní, květina pro jubilantku ve výši 250 Kč se do limitu 
nezapočítává. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 12/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2023 finanční hodnotu věcných darů na 
vítání občánků ve výši 1 200 Kč. Finanční hodnota věcných darů jubilantům činí 1 000 Kč pro půlkulatá a 
kulatá výročí a 700 Kč pro ostatní výročí. Hodnota květiny (do 250 Kč) předávané jubilantce nebude do 
stanoveného limitu na věcné dary započítána. 

Ad 10) Dohody o provedení práce na rok 2023 

Od 1. 1. 2023 dochází k navýšení minimální mzdy, a tím i úpravě minimální hodinové mzdy.  
Starosta obce navrhl navýšit odměny za DPP od 1. 1. 2023: 

 DPP na údržbu zeleně v obci navrženo zvýšení hodinové sazby odměny ze současných 
120 Kč/h na 150 Kč/hod. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 13/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2023 hodinovou sazbu odměny za údržbu 
veřejné zeleně v rámci dohod o provedení práce ve výši 150 Kč/hod. 

 DPP na vedení obecní knihovny navržena měsíční odměna ze současných 2 000 Kč na 
2 500 Kč.  

     Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 14/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2023 měsíční odměnu za vedení obecní 
knihovny v rámci dohody o provedení práce ve výši 2 500 Kč. 

Ad 11) Kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření na 
rok 2023 

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření na rok 2023 do výše 100 000 Kč (vč. DPH). 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (lze podat i ústně). 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. J. Veverka). 

Závěr 15//3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje a stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření na rok 2023 do výše 100 000 Kč. 

Ad 12) Ceny svozu separovaných, nebezpečných a objemných odpadů platné od 1.1. 2023 

Zastupitelům byl předložen dodatek ke smlouvě o svozu odpadu s firmou Marius Pedersen a.s., 
Hradec Králové, platný od 1. 1. 2023, zahrnující ceny za svoz separovaného odpadu, 
nebezpečného a objemného odpadu a bioodpadu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 
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Závěr 16/3/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek ke smlouvě o svozu odpadu s firmou Marius 
Pedersen a.s., Hradec Králové, obsahující ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2023, a pověřuje 
starostu jeho podpisem. 
 

Ad 13) Různé 

a) Rozpočtová opatření  
Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 13/2022, 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. 13/2022 – navýšení rozpočtových výdajů o 3 940 Kč u § 4351 
pol. 5321 (finanční dar Městu Jaroměř na provozování pečovatelské služby) 

 Rozpočtové opatření č. 14/2022 – navýšení rozpočtových výdajů o 8 024 Kč u § 3722 
pol. 5169 (svoz komunálních odpadů) 

 Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu. 

b) Akce v obci 

 18. 12. 2022 Úlkobraní  

 21. 1. 2023 Ples 
Byl stanoven termín letního kina na sobotu 26. 8. 2022 20 h. 

c) Poplatky za komunální odpad 
Výše poplatků za komunální odpad od občanů na rok 2023 zůstane nezměněna. O vyzvednutí 
nálepek na popelnice na rok 2023 a o termínu a možnostech plateb budou občané informováni 
letákem do schránek. 

d) Diskuze 

 Hosté - zástupci ………………. vznesli stížnost na režim provozu odkladiště 
bioodpadu na hřišti za rybníkem. V diskuzi byly zmíněny různé varianty provozu. 
Závěrem zastupitelé navrhli znovu umístit před hřiště tabulku informující o určení 
odkladiště bioodpadu pouze pro občany Vlkova a vymezující letní a zimní provoz na 
skládce bioodpadu.  

 Zastupitelé diskutovali o parkování automobilů na Švamberku mimo vyhrazené 
plochy, což v zimním období znesnadňuje a omezuje údržbu komunikace. Majitelé 
automobilů budou upozorněni letákem. 

 Host ……………  poděkovala obci za schválení dotace z rozpočtu obce pro T. J. Sokol 
Vlkov na rok 2023.  

 Ing. Bartošová informovala o připomínkách občanů na slyšitelnost obecního rozhlasu. 
Starosta uvedl, že se jedná o přetrvávající problém, stávající bezdrátový rozhlas je 
analogový, řešením by byl finančně nákladný přechod na digitální rozhlas. 

 Starosta představil zastupitelům PF 2023 obce Vlkov vytvořená grafikem MgA. Jiřím 
Tomanem, Ph.D. 
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Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi a poděkoval zastupitelům a hostům za 
účast. Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 10. 2. 2023 od 18 h. Termín pracovní 
schůzky zastupitelů byl stanoven na 19. 1. 2023. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Zdeněk Krejčí 
  Martin Felcman 
 
 
 
Zapsala dne 20. 12. 2022 Ing. Věra Dytrychová 


