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Usnesení  

k zápisu č. 9 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 22. 11. 2019  
 
 
 

1/9/2019:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Vlkov na rok 2020 jako schodkový s příjmy 
5 676 000 Kč, výdaji 15 751 418 Kč a financováním ve výši 35 000 Kč, v členění na závazné 
ukazatele paragrafy. Schodek rozpočtu ve výši 10 075 418 bude uhrazen z přebytku finančních 
prostředků minulých let. 

Schváleno 6 hlasy.   

2/9/2019: 

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

Schváleno 6 hlasy.   

3/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku ze 
psů. 

Schváleno 6 hlasy.   

4/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost pana Petra Hynka o dotaci z rozpočtu obce na rok 
2020 ve výši 100 000 Kč. 

Schváleno 6 hlasy.  

5/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2020 Petru Hynkovi, Vlkov, ve výši 100 000 Kč a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

Schváleno 6 hlasy. 

6/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje závazek obce Vlkov, že se na provozu prodejny Petra 
Hynka ve Vlkově bude v roce 2020 ze svého rozpočtu podílet. 

Schváleno 6 hlasy. 

 

 

 



2 

 

7/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 
Královéhradeckého kraje Podpora provozu prodejen na venkově v r. 2019 ve výši 50 000 Kč. 
Celkové náklady projektu činí 100 000 Kč. 

Schváleno 6 hlasy. 

8/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov a Miroslavem 
Kudrnáčem. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov v roce 2020 za cenu 450 
Kč/hod. bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Schváleno 6 hlasy. 

9/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se společností ČEZ 
Distribuce, a. s. č. 19_SOBS01_4121582676 o připojení odběrného elektrického zařízení 
(veřejného osvětlení ke hřbitovu) k distribuční soustavě a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením činí 10 000 Kč. 

Schváleno 6 hlasy. 

10/9/2019: 

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

 projekční práce hasičská zbrojnice – (předpokládané náklady 300 000 Kč) -  dotační 
titul Ministerstva vnitra  

 stavba hasičské zbrojnice (předpokládané náklady 7 500 000 Kč) - dotační titul 
Ministerstva vnitra 

 oprava vnitřního 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: 
 oprava zděné kolny u budovy bývalé školy (předpokládané náklady 500 000 Kč) 
 výměna oplocení školy (předpokládané náklady 250 000 Kč) 
 oprava cesty u Zezule (předpokládané náklady 550 000 Kč) 
 oprava chodníku ke hřbitovu (předpokládané náklady 600 000 Kč) 

 zpevněná plocha u OÚ a řešení odvodnění (předpokládané náklady 250 000 Kč) – 
krajský dotační titul Program obnovy venkova 

 oprava chodníku „520“ (předpokládané náklady 2 600 000 Kč) - Dotační program SFDI 
 zpevněná plocha před hřbitovem (předpokládané náklady 450 000 Kč) - Dotační 

program MAS Mezi Úpou a Metují 
 projekční práce chodníku „Rasošská“ (předpokládané náklady 120 000 Kč) - krajský 

dotační titul Program obnovy venkova  
 zřízení nového chodníku „Rasošská“ včetně koncepce odvodnění (předpokládané 

náklady 500 000 Kč) – krajský dotační titul Program obnovy venkova 



3 

 

 studie koncepce odkanalizování obce (předpokládané náklady 40 000 Kč) - dotační 
program MŽP, krajský dotační titul Program obnovy venkova 

Schváleno 6 hlasy. 

11/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádostí o dotace v rámci dotačního programu 
Královéhradeckého kraje Program obnovy venkova na akci oprava zděné kolny u budovy 
bývalé školy ve výši 403 652 Kč. 

Schváleno 6 hlasy. 

12/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov pověřuje starostu obce podpisem rozpočtových opatření na konci 
roku 2019 přesahujících kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření dle usnesení č. 18/2/2018. 

Schváleno 6 hlasy. 

13/9/2019: 

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 2020 do výše 100 000 Kč.  

Schváleno 5 hlasy, zdržel se 1 (Ing. J. Veverka). 

14/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2020 hodinovou sazbu odměny za údržbu veřejné 
zeleně v rámci dohod o provedení práce ve výši 120 Kč/hod. 

Schváleno 6 hlasy. 

15/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2020 měsíční odměnu za vedení obecní knihovny 
v rámci dohody o provedení práce ve výši 2 000 Kč. 

Schváleno 6 hlasy. 

16/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje kácení 2 ks vrb na pozemku p. č. 533/1 majitelce pozemku 
Ing. Věře Dytrychové. 

Schváleno 6 hlasy. 

17/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výměnu obecního plotu pod sokolovnou pletivovým 
plotem v ceně 85 000 Kč vč. DPH. 

Schváleno 6 hlasy. 
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18/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov neschvaluje výměnu obecního plotu pod sokolovnou plným plotem 
z plotových dílů v ceně 150 000 Kč vč. DPH. 

Neschváleno 6 hlasy. 

19/9/2019: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje vypovědění smlouvy o nájmu pozemků s ZOD Rasošky k 
31. 12. 2020 za účelem zajištění pozemků pro II. etapu obnovení polní cesty do Smiřic. 

Schváleno 6 hlasy. 

 

 

 

 

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

           


