OUV 172-3/2021

Obec Vlkov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 20/2021
konaného dne 16. 4. 2021

Místo konání: sokolovna ve Vlkově
Čas konání: 18.06 – 19.52 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 přítomné zastupitele a oznámil, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Přítomni byli upozorněni, že jednání zastupitelstva bude pro účely pořízení
zápisu nahráváno. Z důvodu vyhlášených bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru se
zasedání zastupitelstva koná v místní sokolovně.
Program:
1. Výběrové řízení „Nákup komunálního traktoru“
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
3. Smlouva o právu provést stavbu s Královéhradeckým krajem
4. Smlouva o smlouvě budoucí s Údržbou silnic KHK
5. Různé
Schváleno 7 hlasy.
Zapisovatelkou byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli
určeni Martin Felcman a Jan Rezek. Schváleno 7 hlasy.
Ad 1) Výběrové řízení „Nákup komunálního traktoru“
Na základě usnesení č. 3/19/2021 byla zadána výzva k podání nabídky na nákup komunálního
traktoru. Veřejná zakázka malého rozsahu byla poptávána do limitu 1 500 000 Kč bez DPH.
Nákup byl poptáván ve dvou modelech financování (pořízení úhradou celkové ceny a finanční
leasing s možností koupě na splátky). Byly osloveny firmy: Ing. Luboš Hlaváček, Česká Skalice,
Green Agro s. r. o., Všelibice, Zemědělské družstvo Všestary, AGRICO s.r.o., Týniště nad Orlicí.
Výzva k podání nabídky včetně dodatku byla zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední
desce. Lhůta k podání nabídek byla do 15. 4. 2021 20 h. Obec obdržela cenové nabídky od
AGRICO s.r.o., Týniště nad Orlicí, Green Agro s. r. o., Všelibice, Zahrada-Dílna-Stroje s. r. o.
Vochov, Zemědělské družstvo Všestary, STROM PRAHA a. s. , Praha.
Po lhůtě k podání nabídek dne 16. 4. 2021 došla nabídka od firmy AGROTIP-Široký s. r. o.,
Dolní Radechová, která byla z tohoto důvodu hodnotící komisí vyřazena a neotevřena.
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Hodnotící komise ve složení Jan Rezek, Vladimír Vávrů a Ing. Jaroslav Veverka přistoupila
k otevírání obálek a hodnocení nabídek a následně seznámila zastupitele s výsledkem
hodnocení. Prvotně byly hodnoceny kategorie, a to nabídková cena vč. DPH, délka záruční
doby, servis 24/7. Model financování bude hodnocen u vítězné nabídky.
Cenové nabídky:
název firmy

nabídková cena vč. DPH

délka
záruční
doby

nabídka
servisu
24/7

bodové
hodnocení

2. AGRICO s.r.o., Týniště nad Orlicí

1 222 100 Kč

12 měs.
přísl., 60
měs. traktor

ne

13

3. Green Agro s.r.o., Všelibice

1 300 750 Kč

1 rok

ne

8

Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o., Vochov

nesplněny zadávací podmínky

1. Zemědělské družstvo Všestary

1 185 800 Kč

5 let přísl.,
5 let traktor

ano

15

STROM PRAHA a.s., Praha

nesplněny zadávací podmínky

Agrotip-Široký s.r.o., Dolní
Radechová

nabídka doručena po lhůtě pro
odevzdání, nabídka vyřazena,
neotevřena

Hodnotící komise předložila zastupitelům protokol o otevírání nabídek, posouzení
a hodnocení nabídek a konstatovala, že 1 nabídka byla z důvodu nedodržení lhůty pro podání
vyřazena, 2 nabídky nesplnily zadávací podmínky (technické parametry) a na základě
hodnotících kritérií (nabídkové ceny ve spojení s délkou záruční doby a nabídkou servisu)
doporučuje pro nákup traktoru firmu Zemědělské družstvo Všestary.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 1/20/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje na základě doporučení hodnotící komise společnost
Zemědělské družstvo Všestary pro realizaci zakázky „Nákup komunálního traktoru“ včetně příslušenství.
Na základě schválení dodavatele zastupitelé přistoupili k rozhodnutí modelu financování.
Zastupitelé doporučují z důvodu strojního pojištění využít pro nákup model leasingu s 50 %
akontací se splátkami ve výši 10 957 Kč po dobu 5 let.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 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.
Ad 2) Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů
V souvislosti se změnou osoby pověřence pro ochranu osobních údajů byl zastupitelům
přeložen dodatek č. 2 ke smlouvě mezi Obcí Vlkov a SMS-služby s. r. o. Praha o poskytování
služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. Od 18. 3. 2021 se pověřencem pro Obec Vlkov
stává Kateřina Mitlöhnerová (katerina.mitlohnerova@sms-sluzby.cz, telefon: 777 919 771).
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 3/20/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě mezi Obcí Vlkov a SMS-služby
s. r. o. Praha o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů a pověřuje starostu jeho podpisem.
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Ad 3) Smlouva o právu provést stavbu s Královéhradeckým krajem
Zastupitelům byla předložena smlouva 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. Smlouva se týká záboru obecního pozemku p. č. 737 (dočasný zábor 164 m2, trvalý
zábor 690 m2 pozemku) potřebného pro realizaci rekonstrukce hlavní silnice v místě před
křižovatkou u Vachkova mostku. Ve smlouvě je uvedeno, že pozemek dotčený trvalým
záborem bude majetkoprávně vypořádán.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 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.
Ad 4) Smlouva o smlouvě budoucí s Údržbou silnic KHK
V souvislosti s umožněním realizace stavby „III/2997 hranice okresu Náchod – Hradec Králové
(odbočka Piletice)“ byla obci doručena smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi Obcí Vlkov
(budoucí dárce) a Správou silnic Královéhradeckého kraje (budoucí obdarovaný) týkající se
690 m2 pozemku p. č. 737 ve vlastnictví Obce Vlkov. Vzhledem k tomu, že se jedná o trvalý
zábor obecního pozemku bez náhrady, starosta navrhuje smlouvu neuzavírat a zaslat Údržbě
silnic vyjádření vlastníka nemovitosti Obce Vlkov k neuzavření budoucí darovací smlouvy
z důvodu velkého zásahu do majetku obce, který by měl být vypořádání kupní smlouvou nebo
smlouvou o směně za jiné pozemky v k. ú. Vlkov u Jaroměře.
Hlasování o odmítnutí smlouvy o smlouvě budoucí: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 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)“.
Hlasování o vyjádření záporného stanoviska ke smlouvě o smlouvě budoucí: pro: 7, proti: 0,
zdržel se: 0.
Závěr 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.
Ad 6) Různé
a) Urbanistická studie veřejného prostoru obce
Za účelem odborné pomoci při zpracování urbanistické studie veřejného prostranství obce,
řešení jejího intravilánu a navazujícího okolí, a jiné odborné poradenské a konzultační
činnosti, starosta na základě doporučení Ing. Arch. Kovačeviče oslovil Ing. Arch. Petra Uhlíka
ze společnosti Uhlík architekti. Poskytování odborné pomoci by probíhalo na základě uzavření
příkazní smlouvy s ročním plněním do 100 000 Kč.
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Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 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.
b) Výpověď smlouvy o přezkumu hospodaření
Starosta obce navrhuje vypovědět smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření s firmou
ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s. r. o., Tábor. Přezkum hospodaření obce bude
od letošního roku provádět Krajský úřad KHK.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Závěr 8/20/2021: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje výpověď smlouvy o vykonání přezkoumání
hospodaření s firmou ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s. r. o., Tábor.
c) Nabídka reflexních prvků
Obec obdržela od SMS ČR nabídku na bezplatné poskytnutí zásobníků s reflexními
samolepkami ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v obci. Nabídku nebudeme využívat.
d) Informace starosty a diskuze


Z důvodu finanční náročnosti rozpočtu dotačního projektu Velká dešťovka starosta
navrhuje, aby nádrže na dešťovou vodu obec zhotovila na vlastní náklady, výrazně
levněji a bez dotace.



Bude provedeno oplocení pozemku pro budoucí hasičskou zbrojnici (ocelové sloupky
a poplastované pletivo, náklady do 50 000 Kč) a vybudována obslužná komunikace
se zpevněným kameninovým povrchem v rámci zajištění zařízení staveniště.



Mobilní svoz nebezpečného odpadu uskuteční firma Marius Pedersen ve Vlkově dne
17. 4. 2021 v čase 10:10 – 10:40 h.



Dne 15. 5. 2020 proběhne sběr starého železa.



Pokud epidemická situace dovolí, vítání občánků by se uskutečnilo na přelomu května
a června jako venkovní akce.



V rámci pokračování polní cesty do Smiřic přes část soukromého pozemku byl ve
spolupráci s městem Smiřice dohodnut s majitelkou pozemku souhlas se zapsáním
věcného břemena práva užívání a práva chůze. Obec Vlkov zajistí geodetické zaměření
a uzavření smlouvy.



V rámci projektu rekonstrukce hlavní komunikace procházející Vlkovem byly
vyprojektovány chodníky podél rasošské části Vlkova a chybějící chodník u č. p. 60
a č. p. 137. Projekční kancelář zajistí zažádání o stavební povolení, náklady na výstavbu
bude hradit obec Vlkov.
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Obec Rasošky zahájila projekční práce na kanalizaci a ČOV. Bylo předjednáno napojení
rasošské části Vlkova na budoucí rasošskou kanalizaci, bude zahrnuto do projekčních
prací v koordinaci s obcí Rasošky.

Starosta obce Ing. Jaroslav Veverka ukončil diskuzi a poděkoval přítomným za účast. Další
zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 21. 5. 2021 od 18 h. Pracovní schůzka zastupitelů se
uskuteční 13. 5. 2021 od 18 h.

Ing. Jaroslav Veverka
starosta obce

Ověřovatelé: Martin Felcman
Jan Rezek

Zapsala dne 20. 4. 2021 Ing. Věra Dytrychová
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