
Obec Vrchovnice –zasedací místnost obecního úřadu 

Zastupitelstvo obce Vrchovnice 

  

 Zápis č.2/2022 

 ze zasedání Zastupitelstva obce Vrchovnice, 
 konaného dne 8.2. 2022 od 19 hodin. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Vrchovnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 19 hodin starostou obce Mgr. Václavem Zubrem („dále jako „předsedající“). 

 Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu 

Vrchovnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.2.2022. 

do 8.2.2022 a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající schůze konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva z celkového 

počtu 5, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

 

Omluven: p.Lhotský, 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající určil ověřovatele zápisu Ivu Černou a p. Luboše Sládka a zapisovatelku Ivu 

Černou.   

 

 

Schválení programu 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající 

možnost vyjádřit se přítomným občanům. 



Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrchovnice schvaluje následující program zasedání: 

 

I. Schválení rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku 

II. Souhlas se stavbou na obecním pozemku  

III. Schválení dohod o provedení práce 2022 

IV. Schválení dodavatele na stavbu vodovodu v části Bákovce  

V. Schválení podání žádosti o dotace na vodovod  

VI. Projednání stížnosti na postup starosty obce 

VII. Projednání postupu ohledně doložení likvidace odpadních vod za rok 2021 

VIII. Schválení narozeninového daru 

IX. Diskuze 

X. Závěr 

 

Výsledek hlasování:   Pro  4   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

Bod I. –  Schválení rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku.  

 

Starosta obce informoval přítomné, že navrhuje vypsat výběrové řízení na 

zhotovitele projektu výstavby chodníků a zároveň rekonstrukci veřejného 

osvětlení. Předseda finanční komise pan Sládek sdělil, že zastupitelstvo obce 

schválilo studii proveditelnosti, do dnešního dne však není vypracována a dále se 

dotazuje, zda má obec dostatek finančních prostředků na zpracování projektové 

dokumentace. K tomu starosta obce sdělil, že studie proveditelnosti byla pro obec 

neakceptovatelná (pozn. zapisovatele - dle slov starosty byla velmi vágní a 

praktická realizace se odhadovala v tehdejších cenách na 11 mil. Kč, navíc návrh 

byl neoficiální), finanční prostředky obec má. Starosta  obce  dal hlasovat. 

                 

 

             Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrchovnice schvaluje provedení vypsání výběrové řízení na 

projekt výstavby chodníků a zároveň rekonstrukce veřejného osvětlení  

 

Výsledek hlasování:   Pro 4   Proti   0       Zdrželi se 0 



Usnesení č.2 bylo schváleno 

 

 

Bod II – Souhlas se stavbou na obecním pozemku 145/6  

 

Starosta obce seznámil přítomné se stavbou na obecním pozemku. S obcí bude 

sepsána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a práva provést 

stavbu na pozemku p.č 145/6.  Starosta obce dal hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrchovnice schvaluje provedení stavby na obecním pozemku p.č. 

145/6.  dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a práva provést stavbu na pozemku p.č.145/6  

 

 

Výsledek hlasování: Pro 4   Proti   0       Zdrželi se 0 

Usnesení č.3 bylo schváleno 

 

 

 

Bod III. Schválení dohod o provedení práce 2022 

 

Starosta obce informoval přítomné, že navrhuje pro rok 2022 uzavření dohod o provedení 

práce zastupitelům obce panu Ing. Hlavatému a panu Sládkovi. Starosta obce dal hlasovat. 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrchovnice schvaluje dohody o provedení práce pro zastupitele 

obce pana Ing.Hlavatého a pana Sládka  

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 4   Proti   0       Zdrželi se 0 

Usnesení č.4 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 



Bod IV|. - Schválení dodavatele na stavbu vodovodu v části Bákovce 

 

Starosta obce informoval přítomné, že obec provedla výběrové řízení na stavbu vodovodu 

v části Bákovce. Obec oslovila firmy a zpět obdržela nabídku od firmy Stavoka HK s cenovou 

nabídkou 657 979,04,- Kč. Starosta obce dal hlasovat.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrchovnice schvaluje firmu Stavoka HK na stavbu vodovodu v části 

Bákovce za cenu 657 979,04,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy o dílo. Stavba se bude provádět pouze za předpokladu, že obec obdrží dotaci  

 

  

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 4   Proti   0       Zdrželi se 0 

Usnesení č.5 bylo schváleno 

 

 

 

Bod V.  - Schválení podání žádosti o dotace na vodovod  

 

Starosta obce informoval přítomné, že jsou vypsané dotační programy na stavbu 

nového vodovodního řadu. Starosta obce navrhuje, aby obec podala žádost. Starosta 

obce dal hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrchovnice schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu vodovodu 

v části Bákovce 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 4   Proti   0       Zdrželi se 0 

Usnesení č.6 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod VI. – Projednání stížnosti na postup starosty obce 

 

Starosta obce seznámil přítomné s obsahem stížnosti na postup starosty obce, kterou 

obec obdržela od pana Ing.xxx. Starosta obce sdělil, že v tomto má čisté svědomí, 



odpovídal v zákonem stanovené lhůtě a pokud někdo něco požaduje, nemůže si 

myslet, že to bude vyřešeno obratem. Veřejné osvětlení, které žádá pan Ing. xxx 

zprovoznit, není majetkem obce Vrchovnice, ale majetkem obce Hořiněves. Starosta 

obce Vrchovnice tento problém obratem řešil se starostkou obce Hořiněves, která 

požadovala po obci Vrchovnici návrh na výši finančního paušálu na osvětlení, 

jelikož obec Hořiněves bude svítit pro občany Vrchovnice. Obec Hořiněves návrh 

obdržela a obec Vrchovnice v současné době čeká na odsouhlasení zastupitelstva 

Hořinevse, zda výši finančního příspěvku schválí.   Na to reagoval Ing. xxx,který 

sdělil, že dne 12.11.2021 podal žádost a dnes je 8.2.2022 a světla stále nesvítí. 

Uvedl, že jeho vnuk uklouzl, upadl v oblasti železničního přejezdu a kdyby v tuto 

chvíli projíždělo auto, mohlo by to špatně skončit. Panu Ing. xxx se nelíbí postup 

starosty obce, že vůbec neřeší bezpečnost občanů obce. Mimo jiné upozornil na 

zákon, ve kterém je napsáno, že v obci je povinnost mít silnice osvětlené. Na toto 

odpověděl místostarosta obce, že starosta obce problematiku řádně řešil, několikrát 

jednal s obcí Hořiněves, ale vše musí projednat zastupitelstvo obce Hořiněves a 

Vrchovnice. Dále proběhla diskuze mezi starostou obce Vrchovnice a panem Ing. 

xxx, kterou ukončil místostarosta obce s tím, že panu Ing.xxx se písemně odpoví. 

Místostarostata obce nevidí, že by starosta obce vykonával svoji funkci špatně. Dále 

člen zastupitelstva pan Sládek požaduje, aby dopis, který se bude panu Ing. xxx 

odesílat, byl schválen zastupitelstvem obce. Starosta obce dal hlasovat.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrchovnice schvaluje na dalším jednání zastupitelstva obce 

odsouhlasit obsah dopisu panu Ing. xxx na stížnost postupu starosty obce 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 4   Proti   0       Zdrželi se 0 

Usnesení č.7 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

Bod VII. - Projednání postupu ohledně doložení likvidace odpadních vod za rok 2021 

 

Starosta obce informoval přítomné, že obec vyzvala rodiny xxxx čp. 8 a čp.25, aby doložili 

doklady o likvidaci odpadních vod za rok 2021 včetně dopravy a likvidace na ČOV. Jelikož 

byl doložen doklad o likvidaci pouze k 3.1.2022, Starosta obce navrhuje postoupit tuto 

záležitost k šetření MMHK odbor životního prostředí. Starosta obce dal hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrchovnice schvaluje podání šetření likvidaci odpadních vod 

v čp.8 a čp. 25 na magistrát města Hradce Králové odbor životního prostředí 

 

 



Výsledek hlasování:   Pro 4   Proti   0       Zdrželi se 0 

Usnesení č.8  bylo schváleno 

 

 

Bod VIII. -  Projednání nabídek na zahradní traktor.  

 

Starosta obce sdělil přítomným, že provedl poptávkové řízení na pořízení 

zahradního traktoru pro obec a opět vyzval zastupitele, pokud mají nějaké jiné 

firmy pro nabídku, aby se sami zúčastnili oslovení další firmy.  Jelikož obec nemá 

dostatečný počet nabídek, tento bod bude předmětem dalšího jednání ZO.  

 
IX. Diskuze   

 

 Ing. xxxx –  podal dotaz starostovi obce, proč v sobotu nebyla na úřední desce fyzické 

zveřejněna  pozvánka  na jednání ZO a byla pouze na elektronické . Na toto starosta obce 

reagoval, že ji zveřejnil v sobotu večer. Dále byl vznesen dotaz, zda existuje zápis z minule 

avizovaného termínu konání zastupitelstva - 1.2.2022, které se nekonalo . Starosta odpověděl, 

že zatím není, a zápis bude dopracován a opět upozornil na oznámení o přeložení konání 

zastupitelstva další týden v úterý, který byl zveřejněn na místě obvyklém. 

 
 Závěr 

 

 Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.30 hodin 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 8.2.2022 

Zapisovatel: Iva Černá 

 

 

Ověřovatelé:      Luboš Sládek    v.r. 

 Iva Černá            v.r. 

 

Starosta obce:  Mgr. Václav Zubr v.r. 

 

 

 

 

 


