OUV 105-3/2021

Obec Vlkov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 19/2021
konaného dne 12. 3. 2021

Místo konání: sokolovna ve Vlkově
Čas konání: 18.00 – 19.01 h
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Ing. Alena Bartošová, Martin
Felcman, Vladimír Vávrů, Helena Rezková, Jan Rezek
Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny

Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka uvítal hosta Ing. arch. Igora Kovačeviče a přítomné
zastupitele. Oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomni byli upozorněni, že
jednání zastupitelstva bude pro účely pořízení zápisu nahráváno. Z důvodu nouzového stavu
a vyhlášených bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru se zasedání zastupitelstva koná
v místní sokolovně. (Příchod H. Rezkové a J. Rezka v 18.02 h).
Program:
1. Výběrové řízení na akci „Hasičská zbrojnice VLKOV - projekční práce“
2. Výzva k podání nabídky – „Nákup komunálního traktoru“
3. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů se společností Marius Pedersen a. s.
4. Různé
Schváleno 6 hlasy.
Zapisovatelkou byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni Vladimír Vávrů a Dr. Tikovský. Schváleno 6 hlasy.
Ad 1) Výběrové řízení na akci „Hasičská zbrojnice VLKOV - projekční práce“
Na základě usnesení č. 4/18/2021 byla zadána výzva k podání nabídky na projekční práce
hasičské zbrojnice Vlkov. Předpokládaná hodnota zakázky malého rozsahu činí 500 000 Kč
bez DPH. Osloveny byly společnosti Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Hradec Králové a atelier
FORT 21, s.r.o., Jaroměř a TK Atelier s.r.o., Hradec Králové, výzva k podání nabídky byla
zveřejněna na úřední desce obce. Atelier FORT 21, s.r.o., Jaroměř a TK Atelier s.r.o., Hradec
Králové, oznámily, že se z kapacitních důvodů výběrového řízení nezúčastní. (Příchod
Ing. Bartošové v 18.04 h). Obec oslovila dále ateliér FUSION ARCHITECTS s.r.o., Praha
a SOA Architekti, s. r. o., Praha. Obec obdržela cenové nabídky od společností Atelier 11
Hradec Králové s.r.o., ENGINEERS CZ s. r. o., Praha a SOA Architekti, s. r. o., Praha. Hodnotící
komise ve složení Ing. arch. Igor Kovačevič, Ing. Jaroslav Veverka a Martin Felcman přistoupila
k otevírání obálek a hodnocení nabídek a následně seznámila zastupitele s výsledkem
hodnocení.
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Cenové nabídky:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
601 370 Kč vč. DPH
ENGINEERS CZ s. r. o., Praha
828 850 Kč vč. DPH
SOA Architekti, s. r. o. , Praha
1 029 710 Kč vč. DPH
Hodnotící komise předložila zastupitelům protokol o otevírání nabídek, posouzení
a hodnocení nabídek a konstatovala, že všechny nabídky splnily všechny náležitosti a na
základě kritéria nejnižší ceny doporučuje pro realizaci zakázky společnost Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Bartošová).
Závěr 1/19/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje na základě doporučení hodnotící komise společnost
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o. pro realizaci zakázky „Hasičská zbrojnice VLKOV - projekční práce“.
Na základě schválení dodavatele zastupitelé přistoupili k schválení smlouvy o dílo na akci
„Hasičská zbrojnice VLKOV- projekční práce“, v ceně 601 370 Kč vč. DPH. Smlouva bude
zveřejněna na profilu zadavatele.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Bartošová).
Závěr 2/19/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o dílo na akci „Hasičská zbrojnice VLKOV projekční práce“ mezi Obcí Vlkov a společností Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., v ceně 601 370 Kč vč. DPH
a po odsouhlasení smlouvy právníkem pověřuje starostu jejím podpisem.
V této souvislosti Ing. arch. Igor Kovačevič oznámil zastupitelstvu, že bude dále autorsky
dozorovat dokončení projektu hasičské zbrojnice, avšak z kapacitních důvodů se již nebude
moci zabývat koncepčními otázkami rozvoje a směřování naší obce, jejichž zpracování zahájil
v souvislosti s prvotním řešením lokalizace hasičské zbrojnice, tj. funkčním urbanismem celé
obce a pojetím veřejného prostoru. Místo sebe navrhl obci společnost Uhlík architekti, která
má s touto problematikou bohaté zkušenosti a výborný ohlas u odborné veřejnosti (reference
města Český Krumlov, Kadaň a Písek). Starosta obce poděkoval Ing. arch. Kovačevičovi za
dosavadní spolupráci a ohlásil, že obec společnost Uhlík architekti osloví.
Ad 2) Výzva podání nabídky – „Nákup komunálního traktoru“
Zastupitelům byla předložena výzva k podání nabídky na nákup komunálního traktoru pro
údržbu obce. Veřejná zakázka malého rozsahu bude poptávána do limitu 1 500 000 Kč bez
DPH. Nákup bude poptáván ve dvou modelech financování: pořízení úhradou celkové ceny
nebo prostřednictvím finančního leasingu s možností koupě na splátky. Přílohou nabídky je
podrobná technická specifikace. Budou osloveny firmy Ing. Luboš Hlaváček, Česká Skalice,
Green Agro s. r. o., Všelibice, Zemědělské družstvo Všestary, AGRICO, s.r.o., Týniště nad Orlicí
a zároveň bude výzva k podání nabídky zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední
desce.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 3/19/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje pověření starosty obce k zadání výzvy k podání
nabídky na nákup komunálního traktoru.
Starosta navrhl jmenovat do tříčlenné hodnotící komise pro výběr nabídek pro vyhodnocení
výběrového řízení na dodavatele komunálního traktoru Jana Rezka, Vladimíra Vávrů
a Ing. Jaroslava Veverku.
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Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 4/19/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje hodnotící komisi pro výběr nabídek pro vyhodnocení
výběrového řízení na dodavatele komunálního traktoru ve složení: Jan Rezek, Vladimír Vávrů a Ing. Jaroslav
Veverka.
Ad 3) Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů se společností Marius Pedersen
a. s.
Zastupitelům byla předložena Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů se společností
Marius Pedersen a. s., týkající se nových povinností vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších změn, zejména povinnosti týkající se poplatku za ukládání
odpadu na skládku.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 5/19/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů se
společností Marius Pedersen a. s., Hradec Králové a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ad 6) Různé
a) Rozpočtová opatření 2021
Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 2-4/2021, schválených
starostou v souladu s § 112 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, na základě usnesení č. 16/17/2020 z 4. 12. 2020:


Rozpočtové opatření č. 2/2021 navýšení rozpočtových příjmů o 11 640 Kč u pol. 1122
(DPPO za obec) a výdajů o 11 640 Kč u § 6399 pol. 5365 (DPPO za obec)



Rozpočtové opatření č. 3/2021 navýšení rozpočtových výdajů o 46 391 Kč u § 6171
pol. 5169 (uložení stavebního odpadu – hlíny a betonu z prostoru pod sokolovnou)



Rozpočtové opatření č. 4/2021 navýšení rozpočtových výdajů o 41 564 Kč u § 6171
pol. 5169 (zemní práce, nakládání a doprava betonu a zeminy na skládku)

Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu.
b) Přihlášení do soutěže Zlatý erb
Webové stránky obce Vlkov budou přihlášeny do soutěže Zlatý erb 2021. Uzávěrka příjmu
přihlášek je 23. 4. 2021 do 14 h.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 6/19/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje přihlášení webových stránek obce Vlkov do soutěže
Zlatý erb 2021.
c) Výpověď smlouvy o poskytování aplikačního softwaru
Starosta navrhl vypovědět smlouvu se společností Grand, s. r. o. České Budějovice
o poskytování softwaru – právního systému EPIS ke dni 14. 5. 2021.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 7/19/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje vypovězení smlouvy se společností Grand, s. r. o. České
Budějovice o poskytování softwaru EPIS.
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d) Kontejner na komunální odpad
Kontejner na komunální odpad k použití pro občany obce bude objednán na 27. - 28. 3. 2021.
e) Akce v obci
Vzhledem k předpokládané budoucí epidemické situaci nebude možné konání kulturních akcí
zhruba do poloviny letošního roku.
f) Informace starosty a diskuze


Starosta informoval zastupitele o podaných dotacích. Dotace na podporu prodejny,
podaná v rámci programu KHK, je dle vyjádření poskytovatele přijatelná. K dalším
podaným dotacím (Program obnovy venkova KHK – dotace na opravu Zelenky, MMR
– zpevněná plocha před úřadem) se ještě poskytovatelé nevyjádřili.



Auditorské ověření hospodaření naší obce za uplynulý rok provedl Krajský úřad KHK.



Zastupitelé diskutovali o způsobu zamezení vjezdu vozidel na opravenou polní cestu
k Zezuli - mezi Vlkovem a Rasoškami. Starosta prověří možnosti na dopravním
inspektorátu.

Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi, poděkoval hostům a zastupitelům za účast.
Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 16. 4. 2021 od 18 h. Termín pracovní schůzky
zastupitelů bude upřesněn dle aktuální situace.

Ing. Jaroslav Veverka
starosta obce

Ověřovatelé: Vladimír Vávrů
Dr. Ondřej Tikovský

Zapsala dne 16.03.2021 Ing. Věra Dytrychová
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