
1 

 

Usnesení  

k zápisu č. 17 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 4. 12. 2020  
 
 
 
 
 

1/17/2020:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Vlkov na rok 2021 jako schodkový s příjmy 
5 101 587 Kč, výdaji 10 203 710 Kč a financováním ve výši 35 000 Kč, v členění na závazné 
ukazatele paragrafy. Schodek rozpočtu ve výši 5 102 123 bude uhrazen z přebytku finančních 
prostředků minulých let. 

Schváleno 6 hlasy.    

2/17/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Vlkov na rok 2022 
a 2023.    

Schváleno 6 hlasy.   

3/17/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost pana Petra Hynka o navýšení dotace z rozpočtu 
obce na rok 2021na podporu provozu prodejny o 50 000 Kč (na celkových 100 000 Kč). 

Schváleno 6 hlasy.   

4/17/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu Obce Vlkov v r. 2021 Petru Hynkovi, Vlkov, kterým se navyšuje částka poskytnuté 
dotace na 100 000 Kč, a pověřuje starostu jeho podpisem. 

Schváleno 6 hlasy.  

5/17/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje závazek obce Vlkov, že se na provozu prodejny Petra 
Hynka ve Vlkově bude v roce 2021 ze svého rozpočtu podílet. 

Schváleno 6 hlasy.  

6/17/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 
Královéhradeckého kraje 21RRD10 Podpora provozu prodejen na venkově v r. 2021 ve výši 
50 000 Kč. Celkové náklady projektu činí 100 000 Kč. 

Schváleno 6 hlasy. 
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7/17/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje aktualizaci Programu obnovy venkova Obce Vlkov na 
období 2020 – 2023: 

 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 

 záměry oprav - krajský dotační titul Program obnovy venkova: 

 oprava zděné kolny u budovy bývalé školy (předpokládané náklady 500 000 Kč) 

 výměna oplocení bývalé školy (předpokládané náklady 300 000 Kč) 

 oprava místní komunikace Zelenka (předpokládané náklady 442 000 Kč) 

 zpevněná plocha u OÚ a řešení odvodnění (předpokládané náklady 812 000 Kč) – 
dotační program MMR 

 oprava chodníku „520“ – poslední etapa v hodnotě 1 100 000 Kč 

 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 

 velká dešťovka 300 000 Kč 

 oprava kanalizace za sokolovnou 1 500 000 Kč 

Schváleno 6 hlasy.   

8/17/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje pověření starosty obce k zadávání výzev k podání nabídek 
k jednotlivým akcím z Programu obnovy venkova obce Vlkov na období 2020 – 2023 v souladu 
s obecní směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Schváleno 5 hlasy.  Zdržel se 1 (Ing. J. Veverka). 

9/17/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádostí o dotace v rámci dotačního programu 
Královéhradeckého kraje Program obnovy venkova 21POVU1 na akci „Oprava obecní 
komunikace v délce 215 m“. 

Schváleno 6 hlasy.   

10/17/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov a Miroslavem 
Kudrnáčem. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov v roce 2021 za cenu 
450 Kč/hod. bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Schváleno 6 hlasy.   
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11/17/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu mezi společností BEAS ENERGY s. r. o., 
Jaroměř (dárce) a Obcí Vlkov (obdarovaný).  Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního 
daru ve výši 30 000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Schváleno 6 hlasy.   

12/17/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje pověření starosty obce zadáním výzvy k podání nabídky 
na dodavatele na akci Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél silnice III/2997“ 
v souladu metodickým pokynem IROP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014-2020, a to formou uzavřené výzvy. 

Schváleno 6 hlasy.   

13/17/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje hodnotící komisi pro výběr nabídek pro vyhodnocení 
výběrového řízení na dodavatele na akci „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél 
silnice III/2997“ ve složení Ing. Jaroslav Veverka, Vladimír Vávrů a Martin Felcman. 

Schváleno 6 hlasy.   

14/17/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Pasport místních komunikací správního území obce Vlkov. 

Schváleno 6 hlasy.   

15/17/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov pověřuje starostu obce podpisem rozpočtových opatření na konci 
roku 2020 přesahujících kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření dle usnesení č. 13/9/2019. 

Schváleno 6 hlasy.   

16/17/2020:  

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 2021 do výše 100 000 Kč. 

Schváleno 5 hlasy. Zdržel se 1 (Ing. J. Veverka).  

 

 

 

 

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


