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Usnesení  

k zápisu č. 38 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 15. 12. 2017  

   
 

1/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2018 SDH Vlkov ve výši 30 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.   

2/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu Obce Vlkov na r. 2018 
společnosti Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 15 000 Kč. 

Schváleno 7 hlasy.   

3/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2018 společnosti Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 15 000 Kč a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.  

4/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu s Martinem Chmelařem - Ateliér 
Chmelař Hořice a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Schváleno 7 hlasy. 

5/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Eriku Molnárovou jako pachtýře Hospůdky Pod lipami 
od 1. 1. 2017 s tím, že doloží pojistnou smlouvu za rizika z podnikatelské činnosti pro případ 
škodní události, a současně pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Schváleno 7 hlasy. 

6/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodu na roky 
2017-2026. 

Schváleno 5 hlasy. Proti 1. Zdržel se 1. 

7/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje cenovou nabídku společnosti Drualas s.r. o. Praha na 
zhotovení nových webových stránek obce ve výši 80 000 Kč a na poskytování webhostingu 
v roční výši 2 000 Kč. Zhotovitel je neplátce DPH. 

Schváleno 6 hlasy. Zdržel se 1. 
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8/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podklady pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele projektové dokumentace akce ZTV pro RD Vlkov v oblasti Z5, a to Výzvu 
k podání nabídky – zadávací podmínky a Smlouvu o vypracování projektové dokumentace.    

Schváleno 7 hlasy.  

9/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov revokuje usnesení č. 1/36/2017 z 16. 10. 2017. 

Schváleno 6 hlasy. Zdržel se 1. 

10/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádostí na zapojení do knihovního systému 
Tritius v ceně do 18 000 vč. DPH. 

Schváleno 7 hlasy. 

11/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové provizorium Obce Vlkov na rok 2018. 

Schváleno 7 hlasy. 

12/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek ke smlouvě na sběr, svoz a odstranění odpadu 
s firmou Marius Pedersen a. s., obsahující ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2018. 

Schváleno 7 hlasy. 

13/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na 
r. 2018 ve výši 80 000 Kč. 

Schváleno 4 hlasy. Zdržel se 3. 

14/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2018 T. J. Sokol Vlkov ve výši 80 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Schváleno 4 hlasy. Zdržel se 3. 

15/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje cenovou nabídku Jiřího Nejmana, Rasošky, na zhotovení 
dveří a 2 oken do márnice za cenu 17 000 Kč (neplátce DPH). 

Schváleno 7 hlasy. 

16/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov pověřuje starostu obce podpisem rozpočtových opatření na konci 
roku 2017 přesahující kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření dle usnesení č. 13/28/2016. 

Schváleno 7 hlasy. 
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17/38/2017:  

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 2018 do výše 30 000 Kč. 

Schváleno 7 hlasy. 

 

18/38/2017:  

Zastupitelstvo obce Vlkov požádá Ing. Kordu vypracováním doplnění podkladů Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje se zahrnutím veškerých ploch 
určených pro zástavby dle schváleného územního plánu. 

Schváleno 7 hlasy. 

 

 

 

 

 

…………………….                             …………………….. 
Jiří Nepokoj, starosta    Ing. Alena Bartošová, místostarostka 


