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Usnesení  

k zápisu č. 10 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 24. 1. 2020  
 
 
 
 

1/10/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výroční zprávu za rok 2019 o činnosti subjektu Obce Vlkov 
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Schváleno 7 hlasy.   

2/10/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje směrnici č. 1 Obce Vlkov o poskytování cestovních náhrad 
na rok 2020. 

Schváleno 7 hlasy.   

3/10/2020: 

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. 2020, 
a pověřuje starostu jeho podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.   

4/10/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi dárcem Obcí Vlkov a obdarovaným 
Městskou knihovnou Jaroměř o poskytnutí finančního daru ve výši 8 000 Kč, určenému na 
nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb, a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.   

5/10/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. parc. St. č.16/1 v k. ú. Vlkov 
u Jaroměře mezi Marií Havelkovou jako prodávajícím a Obcí Vlkov jako kupujícím a pověřuje 
starostu jejím podpisem. Dohodnutá kupní cena je ve výši 1 310 000 Kč. 

Schváleno 6 hlasy. Proti 1 (Ing. Bartošová). 

6/10/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o úschově peněz a úschově kupní smlouvy 
(o převodu pozemku č. parc. St. 16/1 v k. ú. Vlkov u Jaroměře) mezi složitelem Obcí Vlkov, 
schovatelem Mgr. Martinem Boučkem a Marií Havelkovou, a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Schváleno 6 hlasy. Proti 1 (Ing. Bartošová).   
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7/10/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje záměr vypsání výběrového řízení na opravu cesty k Zezuli 
za předpokladu schválení záměru opravy téže cesty obcí Rasošky, a to části ve vlastnictví obce 
Rasošky, se kterou bude celá realizace koordinována. 

Schváleno 7 hlasy.   

8/10/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádosti do dotačního programu Ministerstva 
zemědělství „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ na opravu chodníku hřbitova 
do výše 250 000 Kč. 

Schváleno 7 hlasy.   

9/10/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje kácení 1 ks dubu na pozemku p. č. 76/1 majitelům 
pozemku Petrovi a Renatě Hynkovým. 

Schváleno 7 hlasy.   

10/10/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje přihlášení obecních webových stránek do soutěže Zlatý 
erb. 

Schváleno 7 hlasy. 

11/10/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje účast obce Vlkov v kampani „Vlajka pro Tibet“; obec dne 
10. března 2020 vyvěsí tibetskou vlajku.    

Schváleno 7 hlasy.   

12/10/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dohodu o samostatném poplatku za nakládání se 
separovanými složkami mezi společností Marius Pedersen, a. s. a Obcí Vlkov. 

Schváleno 7 hlasy.   

13/10/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazeče o zaměstnání v projektu 
Kudy kam II v Královéhradeckém kraji za podmínky absolvování motivačního poradenského 
programu uchazečem o zaměstnání. 

Schváleno 7 hlasy.   

14/10/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje, že se bude ve velikosti svého spoluvlastnického podílu 
13,8 % (p. č. 190/3) na nákladech pasportizace vodní nádrže ve spoluvlastnictví paní Jany 
Plhalové podílet. 

Schváleno 7 hlasy. 
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15/10/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje pověření starosty podpisem darovací smlouvy mezi 
Mgr. Janem Morávkem jako dárcem a Obcí Vlkov jako obdarovanou na finanční dar ve výši 
5 000 Kč na podporu akce Sousedské posezení spojené s ochutnávkou zabíjačkových specialit 
dne 29. 2. 2020. 

Schváleno 7 hlasy. 

 

 

 

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

           


