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Usnesení  

k zápisu č. 4 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 15. 3. 2019  

 
 

1/4/2019:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Vlkov na rok 2019 jako schodkový s příjmy 
5 681 800 Kč, výdaji 7 220 834Kč a financováním ve výši 35 000 Kč, v členění na závazné 
ukazatele paragrafy. Schodek rozpočtu ve výši 1 539 034 bude uhrazen z přebytku finančních 
prostředků minulých let. 
Schváleno 6 hlasy.   

2/4/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Vlkov na rok 2020 
a 2021.    
Schváleno 6 hlasy.   

3/4/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace Obce 
Vlkov na období 2019 - 2028. 
Schváleno 6 hlasy.   

4/4/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje aktualizaci Programu obnovy venkova Obce Vlkov na 
období 2019 – 2022: 

• téma hasičská zbrojnice (předpokládané náklady 7 500 000 Kč) - dotační titul 
Ministerstva vnitra 

• oprava hřbitova (předpokládané náklady 200 000 Kč) a naučná stezka 
(předpokládané náklady 200  000 Kč) - dotační titul Ministerstva pro místní 
rozvoj 

• záměry oprav - (krajský dotační titul Program obnovy venkova): 
 ;garáž u budovy bývalé školy (předpokládané náklady 450 000 Kč) 
 ;výměna oplocení školy (předpokládané náklady 200 000 Kč) 
 ;oprava chodníku ke hřbitovu (předpokládané náklady 600 000 Kč) 

• veřejné osvětlení k chodníku ke hřbitovu (předpokládané náklady 500 000 Kč) 
- krajský dotační titul Program obnovy venkova 

• zpevněná plocha u OÚ a řešení odvodnění (předpokládané náklady 800 000 
Kč) – krajský dotační titul Program obnovy venkova 

• zřízení nového chodníku včetně koncepce odvodnění v lokalitě „Na hlavní“ 
(předpokládané náklady 500 000 Kč) – krajský dotační titul Program obnovy 
venkova 

Schváleno 6 hlasy.  
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5/4/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje pověření starosty obce k zadávání výzev k podání 
nabídek k jednotlivým akcím z Programu obnovy venkova obce Vlkov na období 2019 – 2022 
v souladu s obecní směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Schváleno 5 hlasy. Zdržel se 1. 

6/4/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje s ohledem na havarijní stav a odvrácení mimořádných 
nebezpečí nákup repasované hasičské stříkačky v ceně 149 600 Kč od dodavatele Jan Konečný 
JK STILL, Výrava (neplátce DPH). 
Schváleno 6 hlasy.   

7/4/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019. 
Schváleno 6 hlasy.   
 
 
 
 
     ……………………….                               ………………………… 
Ing. Jaroslav Veverka, starosta                        PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., místostarosta 


