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Usnesení  

k zápisu č. 20 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 16. 4. 2021  

 

 
 

 

1/20/2021:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje na základě doporučení hodnotící komise společnost 
Zemědělské družstvo Všestary pro realizaci zakázky „Nákup komunálního traktoru“ včetně 
příslušenství. 

Schváleno 7 hlasy. 

2/20/2021: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje nákup komunálního traktoru od Zemědělského družstva 
Všestary v ceně 1 185 800 Kč v modelu financování finanční leasing s 50 % akontací se splátkami 
ve výši 10 957 Kč po dobu 5 let včetně pojištění. 

Schváleno 7 hlasy. 

3/20/2021: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě mezi Obcí Vlkov 
a SMS- lužby s. r. o. Praha o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 
a pověřuje starostu jeho podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.   

4/20/2021: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „III/2997 hranice okresu 
Náchod – Hradec Králové (odbočka Piletice)“ mezi investorem Královéhradeckým krajem, 
zastoupeným Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a. s., Hradec Králové a vlastníkem Obcí 
Vlkov, za podmínek, že dotčený pozemek bude majetkoprávně vypořádán, a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 

Schváleno 7 hlasy.   

5/20/2021: 

Zastupitelstvo obce Vlkov souhlasí s odmítnutím smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi 
Obcí Vlkov a Správou silnic Královéhradeckého kraje, týkající se budoucího darování záboru 
690 m2 pozemku p. č. 737 ve vlastnictví Obce Vlkov (budoucí zábor umožňující stavbu 
„III/2997 hranice okresu Náchod – Hradec Králové (odbočka Piletice)“. 

Schváleno 7 hlasy.   
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6/20/2021: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje pověření starosty k zaslání zamítavého stanoviska Obce 
Vlkov s vyjádřením důvodu zamítnutí uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi Obcí 
Vlkov a Správou silnic Královéhradeckého kraje (týkající se budoucího darování záboru 690 m2 

pozemku p. č. 737 ve vlastnictví Obce Vlkov), s tím, že zábor pozemku musí být majetkoprávně 
vypořádán smlouvou kupní nebo smlouvou o směně. 

Schváleno 7 hlasy.   

7/20/2021:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje záměr uzavření smlouvy příkazní na dobu neurčitou 
s MgA.  Ing. Arch. Petrem Uhlíkem k zajištění odborné pomoci obci při zpracovávání územní 
urbanistické studie veřejného prostranství obce, řešení jejího intravilánu a navazujícího okolí, 
a jiné odborné poradenské a konzultační činnosti. Plnění bude prováděno dle zadání obce 
a v souladu s předem starostou obce schváleném kalkulačním rámci prací včetně hodinové 
sazby. Výše ročního plnění nepřesáhne 100 000 Kč. V případě vyčerpání uvedené částky, nebo 
pokud jednotlivý kalkulační rámec přesáhne částku 100 000 Kč, schválí další plnění do konce 
kalendářního roku, či jednotlivý kalkulační rámec, zastupitelstvo obce. 

Schváleno 7 hlasy. 

8/20/2021:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výpověď smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 
s firmou ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s. r. o., Tábor. 

Schváleno 7 hlasy. 

 

 

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


