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          OUV  390-3/2022 

 

Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 30/2022 
konaného dne 9. 9. 2022  

 

 

 

 

Místo konání: kancelář obecního úřadu 
Čas konání: 18.05 h – 18.43 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, Ing. Alena Bartošová, Vladimír Vávrů, Martin Felcman, 
Jan Rezek  
Omluveni: Helena Rezková, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka uvítal hosty a přítomné zastupitele, omluvil nepřítomné 
zastupitele Helenu Rezkovu a Dr. Ondřeje Tikovského a oznámil, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Přítomni byli upozorněni, že jednání zastupitelstva bude pro účely pořízení 
zápisu nahráváno.  
 

Program:   
1. Žádost o dotaci z rozpočtu obce na r. 2023 
2. Dodatek č. 2 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad 
3. Smlouva o bezúplatném převodu částí stavby na p. č. 180/50 v k. ú. Vlkov u Jaroměře 
4. Různé 
 

Schváleno 5 hlasy.  
 

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

Ad 1) Žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2023 

 MS Paseky Rasošky 

Obec obdržela žádost MS Paseky Rasošky o dotaci z rozpočtu obce na r. 2023 ve výši 10 000 Kč. 
Částka je stejná jako v minulém roce. Dotace bude použita na chod mysliveckého spolku, 
nákup koroptví, zajíců, kachen, bažantů, krmení, věcí na opravu, zařízení pro výkon práva 
myslivosti, úhradu nájemného a škod způsobených zvěří. 

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

Závěr 1/30/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost MS Paseky Rasošky o dotaci z rozpočtu obce na 
r. 2023 ve výši 10 000 Kč. 
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Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce v roce 2023 pro MS Paseky Rasošky ve výši 10 000 Kč.  

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

Závěr 2/30/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2023 MS Paseky Rasošky ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 2) Dodatek č. 2 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad 

Zastupitelům byl předložen dodatek č. 2 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad ze dne 
3. 1. 2022. Na základě změny vyhlášky č. 511/2021 Sb. dochází ke změně výše stravného a sazby 
výše průměrné ceny pohonných hmot.  

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

Závěr 3/30/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Dodatek č. 2 ke směrnici č. 1 o poskytování cestovních 
náhrad. 

Ad 3) Smlouva o bezúplatném převodu částí stavby na p. č. 180/50 v k. ú. Vlkov 
u Jaroměře 

Na základě ustanovení plánovací smlouvy uzavřené mezi Zdeňkou Světlíkovou a Obcí Vlkov 
dne 24. 7. 2020, v níž bylo stanoveno, že po vybudování nového vodovodního řadu, 
kanalizační sítě a komunikace dojde k převodu této infrastruktury a následně i pozemku na 
obec Vlkov, byla zastupitelům předložena smlouva o převodu veřejné technické infrastruktury 
mezi převodkyní Zdeňkou Světlíkovou, nabyvatelkou Obcí Vlkov a přistupitelem 
Ing. Rostislavem Světlíkem. Smlouva se týká bezúplatného převodu nového zkolaudovaného 
vodovodního řadu a splaškové kanalizace (převod do majetku obce je podmínkou 
provozovatele vodovodu pro napojení stávajících a budoucích novostaveb na předmětných 
parcelách). Smlouva je schválena právníkem obce Mgr. Jandurou. Po vybudování komunikace 
a jejím zkolaudování dojde i k převodu komunikace a samotného pozemku. Do té doby bude 
uzavíranou smlouvou aplikováno tzv. obligační právo umístění, přístupu, oprav a údržby 
veřejné technické infrastruktury.   

 Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Bartošová) – nebyl dán čas k jejímu prostudování  

Závěr 4/30/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu veřejné technické 
infrastruktury (vodovodního řadu a splaškové kanalizace) mezi převodkyní Zdeňkou Světlíkovou, 
nabyvatelkou Obcí Vlkov a přistupitelem Ing. Rostislavem Světlíkem a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 4) Různé   

a) Hasičská zbrojnice – přesun plechové haly 
Starosta informoval zastupitele o objednání projektu přesunutí 6 modulů původní plechové 
haly v ceně 88 330 Kč. Jedná se o součást stavebního řízení na novou hasičskou zbrojnici, 
sestávajícího ze tří stavebních řízení (na odstranění stávající plechové haly, na přesun modulů 
původní plechové haly a probíhající stavební povolení na novou zbrojnici).  

b) Žádost SDH Vlkov o poskytnutí finančního daru 
Obec obdržela od SDH Vlkov žádost o poskytnutí finančního daru na částečnou úhradu 
financování nákupu nové vyšívané spolkové vlajky. Součástí žádosti je rozpis jednotlivých 
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položek, předpokládané náklady činí 137 013 – 149 113 Kč. SDH poskytne ze svého rozpočtu 
75 000 Kč, dotace KHK bude činit 25 000 Kč, příspěvek obce by byl v rozmezí 37 000 - 
49 000 Kč. Zastupitelé navrhují schválit poskytnutí finančního daru do výše 50 000 Kč dle 
skutečného vyúčtování nákladů na vytvoření spolkové vlajky. 
Před hlasováním starosta uvedl, že z přítomných členů zastupitelstva jsou členy SDH Vlkov 
Ing. Jaroslav Veverka, Vladimír Vávrů a Martin Felcman.  

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

Závěr 5/30/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Vlkov ve výši 
do 50 000 Kč podle skutečného vyúčtování za vytvoření spolkové vlajky a následně po předloženém 
vyúčtování pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.   

c) Fotovoltaika na střeše sokolovny 
Starosta informoval o možnosti instalace fotovoltaických panelů na střechu sokolovny 
o výkonu 20 KW k napájení objektu OÚ, hospůdky a sokolovny (podružný elektroměr). 
Rozpočet činí 898 000 Kč. Starosta navrhl tento záměr zpracovat do detailů pro budoucí 
zadání výběrového řízení; výběr dotačního titulu s ohledem na majetkový podíl na budově 
bude konzultován s právníkem obce. 

d) Plocha před úřadem 
Probíhá úprava projektu plochy před úřadem pro stavební povolení, aby byl v souladu 
s exteriérovým vizuálem obce. Stožáry a vývěska zůstanou na současném místě, respektive 
jejich umístění musí být ve shodě s platnými předpisy. 

e) Svoz nebezpečného odpadu a velkokapacitní kontejner 
Svoz nebezpečného odpadu uskuteční firma Marius Pedersen 10. 9. 2022 10:10 - 10:40. 
Velkokapacitní kontejner na komunální odpad pro občany bude přistaven od 22. 9. do 
26. 9. 2022. 

f) Rozpočtová opatření  
Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 6-9/2022, 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. 6/2022 – navýšení rozpočtových výdajů o 3 900 Kč u § 6409 
pol. 5222 (finanční dar MAS Mezi Úpou a Metují) 

 Rozpočtové opatření č. 7/2022 – navýšení rozpočtových výdajů o 17 160 Kč u § 2310 
pol. 5171 (podíl na opravě vodoměru v Rasoškách) 

 Rozpočtové opatření č. 8/2022 – navýšení rozpočtových výdajů o 9 020 Kč u § 2310 
pol. 6121 (odbočení pro vodovodní přípojku) a o 1 384 Kč u § 2310 pol. 5139 
(vodoměr) 

 Rozpočtové opatření č. 9/2022 – navýšení rozpočtových příjmů (pol. 4111) a výdajů 
(§ 6115) o 32 000 Kč (dotace a výdaje na volby do obecního zastupitelstva) 

Zastupitelé vzali rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu. 
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g) Jarmark 17. 9. 2022 
Ing. Bartošová seznámila zastupitele s organizačními záležitostmi nadcházejícího jarmarku. 
Starosta domluvil s přítomnými hasiči spolupráci na přípravě této akce. 

h) Akce v obci  
17. 9. 2022  Vlkovský jarmark 
25. 9. 2022  Výlet Harrachov 
1. 10. 2022  Vinobraní 
3. 12. 2022  Mikulášská nadílka 

i) Informace starosty a diskuze 

 Český svaz včelařů vyjádřil poděkování za poskytnutý finanční dar od Obce Vlkov na 
vytvoření spolkové vlajky. 

 Ing. Bartošová vznesla dotaz, zda je již dopsána kronika obce, neboť bylo domluveno, 
že do konce volebního období budou chybějící zápisy doplněny. Dotaz bude směřován 
k dnes nepřítomné kronikářce Heleně Rezkové.  

 Starostka SDH Vlkov Marie Havelková poděkovala zastupitelstvu za schválený finanční 
dar na vytvoření spolkové hasičské vlajky. 

 

 
Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil poslední zasedání zastupitelstva v současném 
složení, poděkoval všem zastupitelům za práci pro obec v uplynulých čtyřech letech a popřál 
všem kandidujícím úspěch v nadcházejících obecních volbách. Pevně věří, že tvůrčí 
a konstruktivní atmosféra bude při zasedáních zastupitelstva panovat i v budoucnu. 
 
Zastupitelé poděkovali Ing. Veverkovi za vedení a za spolupráci. 
 
 
Termín dalšího zastupitelstva bude upřesněn (14. nebo 21. 10. 2022). 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka  
starosta obce 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Alena Bartošová 
  Vladimír Vávrů 
   
 
 
Zapsala dne 15. 9. 2022 Ing. Věra Dytrychová 


