Obec Havlovice
Zápis č. 13/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané ve
čtvrtek 15. září 2016.
Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Petr Smékal, Martin Spielberger, Martin
Dvořáček
Zápisem byl pověřen Martin Kult.
Program: 1. Kotlíková dotace – darovací smlouva
2. Změna rozpočtu č.3/2016
3. Poptávkové řízení
4. Klub důchodců – kontrola hospodaření
5. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny
6. ČRS MO Havlovice z.s, - žádost o finanční dar
7. Umístění stavby RD mimo zastavěné území obce
8. Stanovení termínu a programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Havlovice

Rada obce:
1. V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, dále ve smyslu §
2055 a náslledujícího zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000Kč paní Olze Ihnačincové, Havlovice
č.p.279 a panu Jiřímu Zimovi, Havlovice č.p.246 za získání Kotlíkové dotace.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5 000Kč paní Olze Ihnačincové, Havlovice č.p.279 a panu Jiřímu Zimovi,
Havlovice č.p.246 za získání Kotlíkové dotace.

Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

2. Zpracovala změnu rozpočtu č.3/2016 (viz příloha č.1) a předkládá ji
zastupitelstvu k projednání a schválení.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí se změnou rozpočtu č.3/2016 dle
přílohy č.1.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku
malého rozsahu na zhotovitele prací zadávané mimo režim ZVZ v souladu
s organizačním opatřením Obce Havlovice – Směrnice pro postup při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice na dodavatele tisku knihy
„Havlovice krok za krokem“. Dále zpracovala zadávací dokumentaci
poptávkového řízení na zhotovení 500ks výtisků této knihy, stanovila okruh
firem, které budou vyzvány k podání cenové nabídky a ustanovila komisi pro
otevírání obálek a hodnocení doručených nabídek.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice rozhodla o zahájení poptávkového řízení na
dodavatele tisku knihy s názvem „ Havlovice krok za krokem“.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

4. Byla seznámena s výsledkem kontroly hospodaření havlovického spolku Klub
důchodců ze dne 15.9.2016 . Výsledek kontorly bere na vědomí.

5. Souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny, jejíž
činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres
Trutnov, z 25 na 41 s účinností od 1. 10. 2016 a s podáním žádosti o provedení
této změny v rejstříku škol a školských zařízení.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného
počtu žáků školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, z 25 na 41
s účinností od 1. 10. 2016 a s podáním žádosti o provedení této změny
v rejstříku škol a školských zařízení.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
6. Byla seznámena s žádostí ČRS MO Havlovice z.s, o poskytnutí finančního daru
ve výši 50 000Kč na dokončení 1. etapy rekonstrukce hospodářské budovy.
S žádostí souhlasí a předkládá ji zastupitelstvu k projednání a schválení.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši
50 000Kč pro ČRS MO Havlovice.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

7. Byla seznámena s žádostí Milana Vodičky ml., Havlovice 180 o udělení souhlasu
k umístění RD na p.č.1200/3 v k.ú. Havlovice, která se nachází mimo zastavěné
území obce Havlovice (viz příloha č.2). Rada s žádostí souhlasí a předkládá ji
zastupitelstvu k projednání a schválení.

8. Stanovila termín a program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Havlovice na úterý 27. září 2016 od 19 hodin v KD.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Program zasedání
4. Zřízení návrhové komise
5. Kontrola usnesení
6. Zpráva o činnosti rady obce
7. Změna rozpočtu obce č.3/2016
8. Stavba rodinného domu mimo zastavěné území obce
9. Odkoupení pozemku
10. Diskuze
11. Návrh usnesení
12. Závěr

V Havlovicích dne 19.9.2016

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

