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Usnesení  

k zápisu č. 12 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 22. 5. 2020  
 
 
 
 

1/12/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad a schvaluje 
závěrečný účet obce Vlkov za rok 2019.   

Schváleno 7 hlasy.   

2/12/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019, výsledek hospodaření ve 
výši 1 527 177,34 Kč bude přeúčtován účetním zápisem 431/432. 

Schváleno 7 hlasy.   

3/12/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov ruší poptávkové řízení na veřejnou zakázku „Opravu vnitřního 
hřbitova“ z důvodu chyby v zadávací dokumentaci a po její opravě schvaluje vypsání nového 
poptávkového řízení, v kterém budou osloveny firmy, které zaslaly nabídku do zrušeného 
poptávkového řízení. Současně bude výzva zveřejněna na úřední desce a na elektronické 
úřední desce. 

Schváleno 7 hlasy.   

4/12/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Dohodu o investici do společné věcí mezi Obcí Vlkov a T. J. 
Sokol Vlkov, týkající se sdružené investice k zajištění funkčního stavu sokolovny a zlepšení 
tepelně izolačního stavu budovy výměnou prosklení sokolovny. Podíl obce na společné 
investici činí 200 000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dohody. 

Schváleno 7 hlasy.   

5/12/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schválilo návrh na předložení projektu na zvýšení bezpečnosti 
dopravy v obci z IROP, výzva č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“, výzva 
č. 13 „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava III“ a na financování projektu, a to 
jak způsobilých výdajů v celkové částce 1 500 000 Kč - spolufinancování ze strany obce bude 
činit 75 000 Kč, tak nezpůsobilých výdajů v celkové výši 330 778,24 Kč (hrazeno plně ze strany 
obce) a dále na následnou udržitelnost projektu včetně nákladů na opravy a údržbu po dobu 
udržitelnosti projektu. 

Schváleno 7 hlasy.  
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6/12/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 516/12 mezi 
prodávajícím panem Jiřím Vláškem a kupujícím Obcí Vlkov a po obdržení souhlasného 
stanoviska s dělením a scelováním pozemků z Městského úřadu Jaroměř pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Dohodnutá kupní cena činí 3 630 Kč. 

Schváleno 7 hlasy.  

7/12/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje č. 20RRD10-0009 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 7 hlasy.   

8/12/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Farní Charitě Dvůr 
Králové nad Labem na činnost bezplatné Občanské poradny v Jaroměři pro rok 2020 ve výši 
2 000 Kč. 

Schváleno 5 hlasy. Proti: 1 (Jan Rezek). Zdržel se: 1 (Martin Felcman).   

9/12/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje na žádost Státního pozemkového úřadu zahrnutí ucelené 
části k. ú. Vlkov u Jaroměře do obvodu pozemkových úprav. 

Schváleno 7 hlasy. 

 

 

 

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

           


