Obec Havlovice
Zápis č. 17/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý
18. prosince 2018 od 19 hodin.
Přítomni:

Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, Stanislav Mach, Martin
Spielberger
Zápisem byl pověřen Martin Kult

Program:
1. Nový člen zastupitelstva
2. Poptávkové řízení
3. Inventarizace obecního majetku 2018
4. Smlouva o dotačním managementu

Rada obce:
1. Dle § 56 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí rozhodla o oslovení
v pořadí pátého náhradníka na uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce
z kandidátní listiny Sdružení Rovnováha Mgr. Antonína Stanislava. Pátý náhradník
byl osloven na základě písemné rezignace čtvrtého náhradníka Josefa Friebela.
Pověřuje starostu obce předáním písemné informace o tom, že se Mgr. Antonín
Stanislav stali členem zastupitelstva obce, a kterým dnem se jimi stal.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice rozhodla dle § 56 odst.1 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí o oslovení pátého náhradníka na uprázdněný mandát
v zastupitelstvu obce z kandidátní listiny Sdružení Rovnováha Mgr.
Antonína Stanislava.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0

zdrž. 0

2. Pověřuje organizací výběrových řízení na veřejné zakázky zadávaných jako zakázky
malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č.136/2016 sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění na akci „ Cyklostezka Havlovice – Malá Strana“
a „Oprava MK „U bytovek“ Havlovice“ firmu Centrum rozvoje Česká Skalice, Vila
Černých, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice za vzájemně dohodnutou cenu. Dále

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 Pověřuje organizací výběrových řízení na veřejné
zakázky zadávaných jako zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení
§ 27 zákona č.136/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění na akci „ Cyklostezka Havlovice – Malá Strana“ a „Oprava MK „U
bytovek“ Havlovice“ firmu Centrum rozvoje Česká Skalice, Vila Černých,
Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice za vzájemně dohodnutou cenu.
Dále stanovila okruh firem, které budou vyzvány k podání cenové
nabídky a ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení
doručených nabídek.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
3. Stanovila inventarizační komisi pro inventarizaci obecního majetku za rok
2018 (viz příloha č.1).
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí se stanovením inventarizační komise pro
inventarizaci obecního majetku za rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno
4. Byla seznámena s příkazní smlouvou mezi obcí Havlovice a DRAG s.r.o., Horská
634, 541 01 Trutnov na poskytnutí dotačního poradenství s ohledem na potřeby
obce na veřejnou zakázku zadávanou jako zakázka malého rozsahu ve smyslu
ustanovení § 27 zákona č. 136/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění – na akci „ Oprava MK „ U bytovek“ – Havlovice“. Rada obce s příkazní
smlouvou souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice souhlasí s příkazní smlouvou mezi obcí Havlovice a
DRAG s.r.o., Horská 634, 541 01 Trutnov na akci „ Oprava MK „ U
bytovek“ – Havlovice“.
Výsledek hlasování: pro 5
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdrž. 0

V Havlovicích dne 19. 12. 2018

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

