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Usnesení  

k zápisu č. 5 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 24. 5. 2019  

 
 

1/5/2019:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi Obcí Vlkov a Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. Praha, za licenci k užití děl prostřednictvím 
místního rozhlasu na rok 2019 ve výši 5 057 Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

Schváleno 6 hlasy.   

2/5/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje č. 19RRD10-0009 mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Vlkov ve 
výši 50 000 Kč na realizaci projektu s názvem „Podpora provozu prodejny v obci“ a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 

Schváleno 6 hlasy.   

3/5/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací o převodu 
nemovitosti mezi budoucím dárcem T. J. Sokol Vlkov a budoucí obdarovanou Obcí Vlkov, 
týkající se budoucího převodu vlastnického podílu 5/9 pozemku č. parc. 19/3, a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 

Schváleno 6 hlasy.   

4/5/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence 
pro ochranu osobních údajů mezi Obcí Vlkov a SMS-služby s. r. o. a pověřuje starostu jeho 
podpisem. 

Schváleno 6 hlasy.  

5/5/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje návrh pojištění Obce Vlkov, zpracovaný pojišťovnou 
Kooperativa na pojištění odpovědnosti vyplývající z výkonu funkce zastupitele obce ve výši 
ročního pojistného 3 750 Kč a pověřuje starostu podpisem pojistné smlouvy. 
Schváleno 6 hlasy.  

6/5/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi společností Extéria s. r. o. Ostrava a Obcí 
Vlkov o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO v roční výši 8 190 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Schváleno 6 hlasy.   
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7/5/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje licenční smlouvu mezi Obcí Vlkov a Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. Praha o veřejném provozování 
reprodukovaných hudebních děl (TV Hospůdka Pod lipami) a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

Schváleno 6 hlasy.   

8/5/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zadání zpracování Strategického plánu rozvoje obce 
Vlkov firmě Dabona s. r. o., Rychnov n. Kněžnou, v ceně 24 200 Kč vč. DPH. 

Schváleno 6 hlasy.   

9/5/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvy o právu provést stavbu kanalizace mezi Obcí 
Vlkov a vlastníky pozemků p. č. 29, 25, 757 a 529/9, kterými prochází trasa kanalizace pro její 
rekonstrukci, a pověřuje starostu jejich podpisem. 

Schváleno 6 hlasy.   

 

 

 

 

     ……………………….                               ………………………… 
Ing. Jaroslav Veverka, starosta                        PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., místostarosta 


