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Usnesení  

k zápisu č. 11 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 24. 4. 2020  
 
 
 
 

1/11/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje na základě poptávkového řízení realizaci opravy cesty 
k Zezuli firmou Štěpánek spol. s r. o. Opočno ve výši 294 798 Kč vč. DPH a po zpřipomínkování 
obecním právníkem – Mgr. Jandurou, pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

Schváleno 7 hlasy.   

2/11/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rámcovou smlouva o jednoduchém vypořádání autorských 
práv mezi Obcí Vlkov a SMS-služby s. r. o. Praha, týkající se sjednání podmínek poskytování 
služeb souvisejících s vypořádáním autorských práv, a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.   

3/11/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje záměr vypsání výběrového řízení na opravu vnitřního 
hřbitova. 

Schváleno 7 hlasy.   

4/11/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi vlastníkem Obcí 
Vlkov, investorem Královéhradeckým krajem a zástupcem investora Údržbou silnic 
Královéhradeckého kraje, týkající se stavby „III/2997 Josefov – Hradec Králové – část I.: III/2997 
Josefov – Vlkov“ a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.   

5/11/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Vlkov a společností 
Východočeská rozvojová s. r. o., Nové Město nad Metují, a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Předmětem smlouvy je vypracování studie proveditelnosti a projektové žádosti pro projekt 
v oblasti bezpečnosti dopravy (rekonstrukce chodníku) předkládaného do IROP 
prostřednictvím MAS. Cena za dílo je 35 000 Kč bez DPH. 

Schváleno 7 hlasy.  

6/11/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zařazení území obce Vlkov do území působnosti MAS 
Mezi Úpou a Metují na období 2021 – 2027. 

Schváleno 7 hlasy.  
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7/11/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu 
spádové mateřské školy mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Činnost spádové mateřské školy vykonává Základní škola a mateřská škola Rasošky, Rasošky 
172, 552 21 Rasošky. Smlouva se uzavírá na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, poplatek na 
jednoho žáka MŠ činí 4 500 Kč. 

Schváleno 7 hlasy.   

 

 

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

           


