Obec Havlovice
Zápis č. 10/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý
21. června 2016.

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

Program: 1. Poptávkové řízení
2. Závěrečný účet SOJH
3. Dodatek č.2
4. Smlouva o dílo
5. Kotlíková dotace – darovací smlouva
6. Klub důchodců – kontrola hospodaření

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 „Obnova sousoší Kalvárie v Havlovicích“. Byly obdrženy 3
cenové nabídky. Na základě předem stanovených zadávacích podmínek rozhodla,
že dodavatelem prací bude vítěz výběrového řízení firma Restaurátorství a
pozlacovačství s.r.o. Petr Tomáš, Zborovská 213, 54901 Nové Město nad Metují.
Tato firma podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové výši 350 000Kč
včetně DPH. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice rozhodla, že vítězem poptávkového řízení na
dodavatele prací s názvem „Obnova sousoší Kalvárie v Havlovicích“ se

stala firma Restaurátorství a pozlacovačství s.r.o. Petr Tomáš, Zborovská
213, 54901 Nové Město nad Metují.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
2. Byla seznámena se závěrečným účtem SOJH ( viz příloha č.1), s kterým souhlasí
a předkládá ho zastupitelstvu k projednání.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice souhlasí se závěrečným účtem SOJH.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Projednala dodatek č.2 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ( viz
příloha č.2), který se týká změny doručovací adresy a to od 1.1.2017.

S dodatkem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s dodatkem č.2 ke smlouvě o vytvoření

dobrovolného svazku obcí, který se týká změny doručovací adresy a to od
1.1.2017.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
4. Seznámila se s návrhem smlouvy o dílo mezi obcí Havlovice a firmou VODA
SERVICE s.r.o. Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové. Předmětem smlouvy
je montáž zařízení pro přenos dat spotřeby pitné vody a chlorace ve vodojemu.
Rada s návrhem souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem smlouvy mezi obcí Havlovice a
firmou VODA SERVICE s.r.o. Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové
na montáž přenos dat pitné vody a chlorace ve vodojemu.
Výsledek hlasování: pro 5
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdrž. 0

5. 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 panu Miroslavu Prokopovi, Havlovice
300, 542 32 Havlovice za instalaci tepelného čerpadla na vytápění domu č.p.300.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5 000Kč panu Miroslavu Prokopovi, Havlovice 300, 542 32 Havlovice.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

6. Rozhodla o provedení kontroly hospodaření havlovického spolku klubu důchodců.
Kontrola bude provedena zpětně, počínaje rokem 2011 a konče rokem 2016.
Pověřuje finanční a kontrolní výbor provedením kontroly hospodaření a
předložením výsledku kontroly nejdéle do 15.9.2016.
Návrh usnesení:
Rada obce rozhodla o provedení kontroly hospodaření havlovického
spolku klubu důchodců zpětně od roku 2011.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

V Havlovicích dne 23.6.2016

starosta

místostarosta

ing. Pavel Dvořáček

Martin Kult

