Obec Havlovice
Zápis č. 8/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý
20. června 2017 od 18 hodin.
Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, Petr Smékal, Martin
Spielberger
Zápisem byl pověřen Martin Kult.
Program:
1. Poptávkové řízení
2. Osvětlení dřevěné lávky
3. Rozpočtové opatření č. 4/2017
4. Kotlíková dotace
5. Alexandr Rybak - žádost
6. Reklamní tašky

Rada obce:
1. Na základě informace z MZe o schválení dotace na komletní opravu křížku U
Mandle 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 „
Kompletní oprava křížku U Mandle v Havlovicích“. Zpracovala zadávací
dokumentaci poptávkového řízení, 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 zakázku
s názvem „Kompletní oprava křížku U Mandle v Havlovicích“.
Výsledek hlasování: pro 5
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdrž. 0

2. Rozhodla o instalaci vnitřního osvětlení dřevěné lávky na horním konci obce.
Osvětlení budou tvořit tři LED svítidla Nixo 12 o celkovém příkonu 36W. Dále
pověřuje starostu obce zajištěním nákupu a instalace svítidel.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice rozhodla o instalaci vnitřního osvětlení dřevěné lávky
na horním konci obce.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Projednala a schválila návrh rozpočtového opatření č.4/2017 (viz příloha č.1).
Částka 750 000Kč na rekonstrukci sauny v KD bude přesunuta z hlavní činnosti
do hospodářské činnosti.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.4/2017
dle přílohy č.1
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno

4. V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále ve smyslu §
2055 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000Kč panu Pavlu Sobolíkovi, Havlovice
302, 542 32 Úpice za úspěšné vyřízení kotlíkové dotace. Rada obce zároveň
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5 000Kč panu Pavlu Sobolíkovi, Havlovice 302, 542 32 Úpice za úspěšné
vyřízení kotlíkové dotace
Výsledek hlasování: pro 5
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdrž. 0

5. Projednala žádost pana Alexandra Rybaka, Havlovice 109, 542 32 Úpice, o
udělení souhlasu k osvícení reklanmní tabule z veřejného osvětlení. Osvícení
budou tvořit dva kusy LED žárovek s maximální příkonem 15W. Rada s žádostí
souhlasí a vyčíslila roční náklad za odběr elektřiny na 200Kč, který bude hradit
žadatel.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s žádostí pana Alexandra Rybaka, Havlovice
109, 542 32 Úpice, o udělení souhlasu k osvícení reklanmní tabule
z veřejného osvětlení.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno

6. Souhlasí s výrobou 1.000ks reklamních tašek se znakem obce a pověřuje starostu
dalším jednáním v této věci.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice souhlasí s výrobou 1.000ks reklamních tašek s
logem obce.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

V Havlovicích dne 22. 6. 2017

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

