Obec Havlovice
Zápis č. 3/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek
11. února 2016.

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

Program: 1. Vyhodnocení poptávkového řízení - pasporty
2. SFŽP – zamítnutí žádosti
3. Vánoční výzdoba – výměna svítidel
4. Tisk Havlovických novin
5. Kácení stromů
6. Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 sb.
7. Inventura obecního majetku – posun termínu
8. LIAZ CAS 25 - oznámení

Rada obce:
1. Byla seznámena s výsledkem poptávkového řízení k podání cenové nabídky na
zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací zadávané mimo režim ZVZ
na akci s názvem „Havlovice – komplexní zpracování pasportů“ (viz příloha
č.1). Ze čtyř oslovených firem byly obdrženy 3 cenové nabídky. Na základě předem
stanovených zadávacích podmínek rozhodla, že dodavatelem akce bude vítěz
výběrového řízení firma GEODÉZIE – TOPOS, a.s., Pulická 377, Dobruška. Tato
firma podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové výši 287 205,60Kč
včetně DPH. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem.
Návrh usnesení:

Rada obce Havlovice rozhodla, že vítězem poptávkového řízení na
dodavatele akce s názvem „Havlovice – komplexní zpracování pasportů“
se stala firma GEODÉZIE – TOPOS, a.s., Pulická 377, Dobruška.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

2. Byla seznámena s rozhodnutím SFŽP o zamítnutí žádosti na revitalizaci parku T.G.M
(viz příloha č. 2). Důvodem zamítnutí žádosti podané dne 30.3.2015 byla
nedostatečná technicko – ekonomická úroveň ve srovnání s maximální dosažitelnou
úrovní. Rada bere rozhodnutí na vědomí.
3. Byla seznámena s cenovu nabídkou firmy Ateliér MAUR, Libušínská 82, 326 00 Plzeň
na rekonstrukci vánočního osvětlení v obci (viz příloha č. 3). Ze třech návrhů
vybrala variantu č.2 kombinace LED žárovek s barevnými světelnými zdroji. Rada
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Rada obce Havlovice rozhodla o rekonstrukci vánočního osvětlení v obci
a výběru varianty kombinace LED žárovek s barevnými světelnými zdroji
dle přílohy č.3.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

4. Souhlasí s cenovou nabídkou tiskařské firmy TISKÁRNA V&H Print Hlávko, s.r.o. na
tisk 900ks Havlovických novin v cenové výši 34 788 Kč včetně DPH (viz příloha
č.4)
Návrh usnesení:
Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou tiskařské firmy TISKÁRNA V&H
Print Hlávko, s.r.o. na tisk 900ks Havlovických novin v cenové výši
34 788 Kč včetně DPH dle přílohy č.4.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
5. Byla seznámena s žádostí o pokácení 2ks smrků, 2ks borovic, 1ks břízi a 1ks tůje na
p.p.č. 1022/3 v k.ú. Havlovice, kterou podal se souhlasem majitele p. Pavla Zučka
ČRS z.s. Havlovice, Havlovice E45, Havlovice (viz příloha č. 5). Rada obce po
předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s pokácení 2ks smrků, 2ks borovic, 1ks břízi
a 1ks tůje na p.p.č. 1022/3 v k.ú. Havlovice dle přílohy č. 5.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

6. Byla seznámena s výroční zprávou o činnosti obce Havlovice v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/199 sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů za rok 2015 (viz příloha č. 6). Rada se zprávou
souhlasí.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice souhlasí s výroční zprávou o činnosti obce Havlovice
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/199 sb. dle přílohy
č. 6.

Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

7. Z důvodu konání dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 v druhé
polovině ledna 2016 nebylo možné provést inventarizaci obecního majetku za rok
2015. Rada rozhodla o prodloužení termínu uzávěrky do 29.2.2016.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice rozhodla o prodloužení termínu uzávěrky
inventarizace obecního majetku do 29.2.2016.

Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
8. Byla seznámena s oznámením zaslaným firmou KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031,
Pečky (viz příloha č. 7). Z oznámení vyplývá, že při prohlídce podvozku požárního
vozidla LIAZ CAS 25 bylo zjištěno vážné poškození zadních listových pér. Firma
doporučuje komletní výměnu zadních pér. Cena bude navýšena o 52 726Kč včetně
DPH. Rada s opravou a navýšenou částkou souhlasí.
Návrh usnesení:

Rada obce Havlovice souhlasí s opravou a navýšenou cenou za opravu
zadních listových pér hasičského vozidla LIAZ CAS 25.

Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

V Havlovicích dne 14.2.2016

starosta

místostarosta

ing. Pavel Dvořáček

Martin Kult

