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Usnesení  

k zápisu č. 14 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 24. 7. 2020  
 
 
 

1/14/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje na základě poptávkového řízení realizaci akce „Výměna 
kopilitů za okna“ v místní sokolovně firmou DONAP Česká Skalice s. r. o. ve výši 376 915Kč 
vč. DPH a schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Vlkov, T. J. Sokol Vlkov a firmou DONAP Česká 
Skalice s. r. o. a po odsouhlasení smlouvy právníkem obce pověřuje starostu jejím podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.    

2/14/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dohodu mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky o vytvoření 
společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost pro I. stupeň vykonává 
Základní a mateřská škola Rasošky, a pověřuje starostu jejím podpisem. Dohoda se uzavírá na 
období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2025. 

Schváleno 7 hlasy.   

3/14/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dohodu mezi Obcí Vlkov a Městem Jaroměř o vytvoření 
společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost pro II. stupeň vykonává 
Základní škola Jaroměř-Josefov, Vodárenská 370, Josefov, a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Dohoda se uzavírá na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2025. 

Schváleno 7 hlasy.   

4/14/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje plánovací smlouvu mezi paní Zdeňkou Světlíkovou a Obcí 
Vlkov, týkající se výstavby dopravní a technické infrastruktury na pozemcích vlastníka 
v lokalitě Z5 a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.  

5/14/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje návrh smlouvy o budoucí spolupráci při výstavbě 
a provozování kanalizace mezi Obcí Vlkov a Obcí Rasošky. 

Schváleno 7 hlasy.  

6/14/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov na základě odstoupení firmy Stavibet s. r. o., České Meziřící, 
z výběrového řízení na opravu vnitřního hřbitova schvaluje pro realizaci opravy vnitřního 
hřbitova druhého v pořadí ve výběrovém řízení - firmu Pavel Sičák, Jaroměř, za cenu 
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147 501,72 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na opravu vnitřního hřbitova 
mezi Obcí Vlkov a firmou Pavel Sičák, Jaroměř, a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.   

7/14/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Vlkov 
a společností Pavel Sičák, Jaroměř, týkající se změny použitého materiálu na opravu vnitřního 
hřbitova, a pověřuje starostu jejím podpisem. Cena za dílo se navyšuje o 28 769 Kč (vč. DPH), 
tj. z původních 147 501,72 Kč na 176 270,72 Kč (vč. DPH). 

Schváleno 7 hlasy.  

8/14/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje paní Helenu Rezkovou jako kronikářku obce Vlkov. 

Schváleno 6 hlasy. Zdržel se 1 (H. Rezková).  

 

 

 

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

           


