Obec Havlovice
Zápis č. 6/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí
11. dubna 2016.

Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Spielberger, Martin Dvořáček, Petr
Smékal
Zápisem byl pověřen Martin Kult.

Program: 1. Kábrt Jaroslav - žádost
2. Palivové dřevo – Urnový háj
3. Wifi Kulturní dům
4. Havlovický svaz malé kopané o.s. - žádost
5. Poškození stromu na obecním pozemku
6. Kotlíkové dotace – podpora žádostí
7. Vystrojení vodojemu Králův kopec
8. Rozpočtový výhled 2017 - 2018
9. Turistická odpočívadla
10. Informační cedule – žádost
11. Kladské pomezí - inzerce

Rada obce:
1. Byla seznámena s žádostí p. Jaroslava Kábrta o souhlas zastupitelstva obce
s umístěním stavby rodinného domu na pozemku p.č. 1200/2 v k.ú. Havlovice
(viz příloha č.1). Rada obce pověřuje starostu obce dalším jednáním v této
věci, zejména zajištěním doplňujících podkladů potřebných pro rozhodnutí
zastupitelů obce.

2. Byla seznámena s výsledkem obecního poptávkového řízení na zpracování
pokácených stromů v urnovém háji. Jedná se o likvidaci 2ks břízy bělokoré a 12
ks smrků ztepilých (viz příloha č.2). Do poptávkového řízení se přihlásil pouze
jediný uchazeč Jan Kratochvíl., který předložil cenovou nabídku ve výši 3 690Kč.
Rada s nabídkou souhlasí.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice rozhodla, že vítězem poptávkového řízení na
zpracování pokácených stromů v urnovém háji se stal Jan Kratochvíl,
který podal cenovou nabídku ve výši 3 690Kč.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Byla seznámena s cenovou nabídkou firmy Pavel Kopera, Vrchlického 537, 542
32 Úpice na zavedení WIFI připojení do KD (viz příloha č.3). Cenová nabídka
za nákup zařízení je vyčíslena na 2 202Kč. Součástí zakázky není instalace
přívodu el. energie. Rada s nabídkou souhlasí a pověřuje starostu dalším
jednáním v této věci.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou, podanou firmou Pavel
Kopera, Vrchlického 537, 542 32 Úpice ve výši 2 202Kč na WIFI připojení
do KD (viz příloha č.3).
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

4. Projednala žádost Havlovického svazu malé kopané o.s. o udělení souhlasu k
umístění sídla sdružení na adresu OÚ č.p. 146 Havlovice. Rada s žádostí
souhlasí.
Návrh usnesení :
Souhlasí s žádostí Havlovického svazu malé kopané o.s. o udělení
souhlasu k umístění sídla na adresu OÚ č.p. 146 Havlovice.
Výsledek hlasování: pro 5
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdrž. 0

5. Byla seznámena s úmyslným poškozením lípy srdčité, která se nachází na
obecním pozemku p.č. 1174/5 v k.ú.Havlovice - Králův kopec. Pověřuje starostu
obce podáním trestního oznámení na policii ČR a Českou inspekci životního
prostředí k zjištění pachatele.
Návrh usnesení :
Rada obce pověřuje starostu obce k podání trestního oznámení na policii
ČR a ČIŽP na zjištění pachatele, který úmyslně poškodil strom na
obecním pozemku p.č. 1174/5.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

6. Rozhodla o zajištění podpory občanům obce, kteří zažádají nebo úspěšně podají
žádost o kotlíkovou dotaci v období let 2016 - 2020. Podpora OÚ na zlepšení
ovzduší v obci se bude skládat ze dvou částí. V prvním případě obec nabídne
odbornou poradenskou činnost pro získání dotace. V druhém případě obec
vyplatí jednorázový finanční příspěvek ve výši 5 000Kč občanům, kteří získají
kotlíkovou dotaci. Ta jim bude vyplacena po ukončení projektu a závěrečném
odsouhlasení krajským úřadem. Pověřuje starostu obce dalším jednáním v této
věci.
Návrh usnesení:
Rada obce rozhodla o podpoře občanům obce pro získání dotace
z Operačního programu Životního prostředí s názvem „ Kotlíková dotace“.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

7. Byla seznámena s cenovou nabídkou firmy Z&D stavby s.r.o., K Bělidlu 568, 541
02 Trutnov na vystrojení vodojemu Havlovice. Vystrojení se bude skládat
z úpravy vodovodního potrubí a instalaci nového vodoměru uvnitř vodojemu na
Králově kopci. Rada s cenovou nabídkou souhlasí a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou firmy Z&D stavby s.r.o.,
K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov na vystrojení vodojemu Havlovice.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

8. Přepracovala rozpočtový výhled obce na roky 2017 – 2018. Položky uvedené ve
výdajových a příjmových částech zústavavájí v nezměněné podobě.

9. Byla seznámena s cenovou nabídkou Truhlářství Paulus, Havlovice 170, na
výrobu 2 ks lavic se stolem. Lavice nahradí dosluhující venkovní posezení v části
obce Na Popluží a U Kňourků. Rada s nabídkou souhlasí a pověřuje starostu
realizací akce.
Návrh usnesení :

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou Truhlářství Paulus,
Havlovice170, na výrobu 2 ks lavic se stolem.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
10. Projednala žádost zaslanou panem Alexandrem Rybákem, na umístění
informační tabule na stožár obecního osvětlení. Rada s žádostí souhlasí.

Návrh usnesení :
Rada obce souhlasí s umístěním informační tabule pana Alexandra
Rybáka na stožár obecního osvětlení.

Výsledek hlasování: pro 5
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdrž. 0

11. Souhlasí s umístěním inzerce týkající se turistických zajímavostí v naší obeci do
letních novin Kladského pomezí.

Návrh usnesení :
Rada obce souhlasí s umístěním inzerce týkající se turistických
zajímavostí v naší obeci do letních novin Kladského pomezí

Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

V Havlovicích dne 17. 4. 2016
starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

