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Usnesení  

k zápisu č. 15 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 11. 9. 2020  
 
 
 

1/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení 
užívání nemovitosti mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a Obcí Vlkov a pověřuje 
starostu jejím podpisem. Vratná kauce za omezení užívání nemovitosti činí 1 210 Kč. 

Schváleno 7 hlasy.    

2/15/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Vlkov, T. J. Sokol Vlkov a firmou 
ZTL CONSTRUCT CZ, s.r.o., Brno, na akci „Výměnu kopilitů za okna“ ve výši 376 951,30 Kč 
vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.   

3/15/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje záměr pachtu zemědělských pozemků ve vlastnictví Obce 
Vlkov s dodatkem, že tyto pozemky budou zpřesněny (doplněny) a s tím, že výpovědní lhůta 
v pachtovní smlouvě nebude delší než 2 roky. 

Schváleno 7 hlasy.   

4/15/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje záměr nákupu pozemku p. č. 717/4 a podílů 1/11 
u p. č.540/12 a p. č. 462/11, vše v k. ú. Vlkov u Jaroměře. 

Schváleno 7 hlasy.  

5/15/2020: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje záměr směny pozemku p. č. 201/4 v k. ú. Vlkov u Jaroměře 
za pozemek 717/10, vše v k. ú. Vlkov u Jaroměře. 

Schváleno 7 hlasy.  

6/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje jednorázovou náhradu za omezení vlastnického práva 
v důsledku výstavby zařízení distribuční soustavy (kabelového vedení nn na nemovitosti 
p. č. 695/1 v k  ú. Vlkov u Jaroměře – přeložka u čp. 43) ve výši 10 000 Kč. 

Schváleno 7 hlasy.   

7/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby mezi Obcí Vlkov a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, 
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zastoupené společností ELPROM CZ s. r. o., Hořice, týkající se zřízení věcného břemene 
k pozemku p. č. 695/1 – přeložky nn u č. p. 43. Jednorázová náhrada za omezení vlastnického 
práva v důsledku výstavby zařízení distribuční soustavy činí 10 000 Kč. 

Schváleno 7 hlasy.   

 

 

 

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

           


