
1 

 

Usnesení  

k zápisu č. 27 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 18. 3. 2022 
 

 

1/27/2022:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zadání zakázky na výměnu kotle a technologie vytápění 
v budově obecního úřadu panu Václavu Bartošovi, Vlkov 151, v ceně 179 090 Kč vč. DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po jejím odsouhlasením právníkem obce. 

Schváleno 6 hlasy. 

2/27/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost Královéhradeckého kraje o dotaci z rozpočtu Obce 
Vlkov v r. 2022 na zajištění dopravní obslužnosti v období 12. 12. 2021 - 5. 3. 2022 ve výši 
1 712 Kč. 

Schváleno 6 hlasy. 

3/27/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi Obcí Vlkov a Královéhradeckým krajem 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov v r. 2022 na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou ve výši 1 814 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Schváleno 6 hlasy.   

4/27/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje návrh změny obecní hranice navržené při řízení 
o Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Černožice n/L, vč. ucelené části k. ú. Semonice 
a Vlkov u Jaroměře – dokumentace zpracovaná firmou GEOPLAN Hradec Králové k datu 
10. 2. 2022. 

Schváleno 6 hlasy.   

5/27/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby mezi 
společností Marius Pedersen a. s. Hradec Králové a Obcí Vlkov, týkající se poskytnutí 
jednorázové slevy za služby dle smlouvy o svozu komunálního odpadu. Výše slevy činí 950 Kč/t 
bez DPH x množství převzatého separovaného papíru v roce 2021. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu podpisem dohody. 

Schváleno 6 hlasy.   

6/27/2022: 

Závěr 6/27/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. 

Schváleno 6 hlasy. 
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7/27/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov projednalo plnění smlouvy o zhotovení chodníků v obci, přičemž 
schvaluje postupné provedení sjezdů z pozemní komunikace, které bude postupně 
realizováno, včetně korespondujícího vyúčtování a úhrady. 

Schváleno 6 hlasy.   

8/27/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje, že se Obec Vlkov bude podílet na úhradě nákladů na 
autobus na kulturní akci výlet na Říp dne 1. 5. 2022 do výše 20 000 Kč vč. DPH, zbývající část 
nákladů na dopravu uhradí T. J. Sokol Vlkov. 

Schváleno 6 hlasy.   

9/27/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině ve výši 
stejné částky, jaká bude vybrána v obecní veřejné sbírce na pomoc Ukrajině dne 26.3.2022. 

Schváleno 6 hlasy.   

 

 

 

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


