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Usnesení  

k zápisu č. 18 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 22. 1. 2021  
 
 
 
 
 

1/18/2021:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výroční zprávu za rok 2020 o činnosti subjektu Obce Vlkov 
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Schváleno 7 hlasy.    

2/18/2021: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje směrnici č. 1 Obce Vlkov o poskytování cestovních náhrad 
na rok 2021. 

Schváleno 7 hlasy.   

3/18/2021: 

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. 2021, 
a pověřuje starostu jeho podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.   

4/18/2021: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zadání výzvy k podání nabídky na projekční práce hasičské 
zbrojnice Vlkov. 

Schváleno 6 hlasy. Zdržel se: 1 (Ing. Alena Bartošová)  

5/18/2021: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje hodnotící komisi pro výběr nabídek pro vyhodnocení 
výběrového řízení na dodavatele projekčních prací hasičské zbrojnice stanice Vlkov ve složení: 
Ing. arch. Igor Kovačevič, Martin Felcman a Ing. Jaroslav Veverka. 

Schváleno 6 hlasy. Zdržel se: 1 (Ing. Alena Bartošová)  

6/18/2021:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje na základě doporučení hodnotící komise firmu 
BORTA s.r.o., Černožice, pro realizaci zakázky „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník 
podél silnice III/2997“. 

Schváleno 7 hlasy. 
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7/18/2021:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o dílo na akci „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov 
- chodník podél silnice III/2997“ mezi Obcí Vlkov a firmou BORTA s. r.o., Černožice, v ceně 
1 160 373,64 Kč vč. DPH a po odsouhlasení smlouvy právníkem pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.   

8/18/2021:  

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.   

9/18/2021:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu obce Vlkov. 

Schváleno 7 hlasy.   

10/18/2021:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje příspěvek Obce Vlkov Obci Rasošky na rok 2021 ve výši 
500 Kč měsíčně za svoz tříděného komunálního odpadu (za využívání kontejnerů obce 
Rasošky na tříděný papírový a plastový odpad vlkovskými občany, kteří bydlí v rasošské části 
obce Vlkov). 

Schváleno 7 hlasy.   

 

 

 

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


