
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkov
dne 16. 1. 2023

č. 4/Z22

Začátek jednání: 19:33

Předsedající: Mgr. Jindřich Michal

Zapisovatel: Mgr. Jindřich Michal

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Andrea Rousová, ing. Zuzana Musilová

Přítomní zastupitelé: Marie Filoušová, Klíma Luděk, Bc. Kočí Ondřej, Míčka Jan, Mgr. Michal 
Jindřich, ing. Musilová Zuzana, Oldřich Rambousek, Mgr. Rousová Andrea, Mgr. Vrbková 
Monika

Nepřítomní zastupitelé: –

Hosté: –

Přítomní občané: –

Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zpráva o kontrole zápisu minulého
Starosta obce jmenoval zapisovatele zápisu. Ověřovatelé zápisu minulého zasedání 
zastupitelstva obce vystoupili s výsledky ověření. Ověřovatelé nemají k zápisu připomínky.

2. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem:

1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Informace OÚ

4. Smlouva o věcném břemeni s Eg.d

5. Pronájem kluboven, KD a jejich správa

6. Nabídka mobilního rozhlasu

7. Dětské hřiště

8. Návrh rozpočtu
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9. Výročí

10. Různé

Starosta Jindřich Michal navrhl zařadit bod projednání žádosti povolení stavby garáže. Zuzana 
Musilová navrhla přidat dva body – zřízení Z-Boxu a obecní skupiny na Facebooku, které 
zastupitelstvo projedná v rámci bodu různé.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pozměněný program schůze.

Pro: 7 Zdrželi se: 0 Proti: 0

Usnesení č. 1/4/Z22 bylo schváleno.

3. Informace OÚ
Starosta přednesl přítomným informace OÚ.

Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí.

4. Smlouva o věcném břemeni e Eg.d
Starosta přednesl přítomným smlouvu o smlouvě budoucí s firmou Eg.d na zřízení věcného 
břemene na pozemku p. č. 1468/7 v k. ú. Vlkov u osové Bítýšky pro výstavbu elektrického 
zařízení a vedení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene  na pozemku p. č. 1468/7 v k. ú. Vlkov u 
Osové Bítýšky a pověřuje starostu k uzavření smlouvy.

Pro: 7 Zdrželi se: 0 Proti: 0

Usnesení č. 2/4/Z22 bylo schváleno.

5. Pronájem kluboven, KD a jejich správa

Starosta obce přednesl problematiku pronájmu KD a nutnou úpravu ceníku pronájmu. Dále 
zdůraznil nutnost mít správce těchto budov.

Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce stanovuje výši hodinové odměny na 150 Kč pro správce budov.
2) Zastupitelstvo obce stanovuje poplatek za pronájem KD občanův Vlkova na 1000 Kč/den 
mimo topnou sezónu a 2000 Kč/den během topné sezóny.

Pro: 7 Zdrželi se: 0 Proti: 0

Usnesení č. 3/4/Z22 bylo schváleno.
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6. Nabídka mobilního rozhlasu

Starosta obce přednesl nabídku firmy Munipolis na aplikaci Mobilní rozhlas s tím, že by se tato 
aplikace mohla používat pro informování občanů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje používání aplikace Mobilní rozhlas.

Pro: 7 Zdrželi se: 0 Proti: 0

Usnesení č. 4/4/Z22 bylo schváleno.

7. Dětské hřiště

Zastupitelé dostali informace o problematice dětského hřiště. Starosta byl požádán o doplnění 
dalších informací.

8. Návrh rozpočtu

Starosta předložil návrh rozpočtu. Dále byl položkově vysvětlen. Návrh rozpočtu byl během 
diskuze upraven a jeho upravená verze vystavena na úřední desce.

9. Výročí
Místostarosta Luděk Klíma přečetl seznam oslavenců, kteří oslaví významné jubileum. Zastupitelé 
se domluvili, kdo půjde jubilantům pogratulovat.

10. Žádost o povolení stavby garáže
Pan Pavel Doležal zaslal žádost o vybudování garáže u domu č. p. 95. Tato garáž by se měla dotýkat 
hranice pozemku p. č. 1545/38.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se žádostí pana Pavla Doležala o povolení vybudování garáže na 
pozemku p. č. 1545/56 v těsné blízkosti pozemku 1545/38.

Pro: 7 Zdrželi se: 0 Proti: 0

Usnesení č. 5/4/Z22 bylo schváleno.

11. Různé, diskuze
V rámci diskuze byl vznesen návrh na vybudování zásilkové skříně společnosti Zásilkovna. Starosta 
byl požádán o jednání v této věci a získání dodatečných informací.

Dále bylo diskutováno zřízení obecní facebookové skupiny. Zastupitelstvo pověřilo jejím zřízením a 
správou Moniku Vrbkovou a Zuzanu Musilovou.
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Zastupitelé projednali termíny společenských akcí a to:

• Masopust dne 18. 2. 2023

• Karneval dne 26. 2. 2023

Další termín zasedání zastupitelstva byl předběžně domluven na: 6. 2. 2023

Zasedání skončilo v 21.48

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona 

o obcích

Datum pořízení zápisu: 15. 12. 2022

Zapisovatel: Mgr. Jindřich Michal

Starosta: Mgr. Jindřich Michal

Místostarosta: Luděk Klíma

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Andrea Rousová,

ing. Zuzana Musilová
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