Obec Havlovice
Zápis č. 14/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí
22. října 2018 od 19 hodin.
Přítomni:

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

Program:
1. Příkazní smlouva
2. Smlouva o dotačním managementu
3. Český rybářský svaz - žádost
3. Rozpočtové opatření č.11/2018
4. Kotlíková dotace
5. Zvonění zvonička

Rada obce:
1. Byla seznámena s příkazní smlouvou mezi obcí Havlovice a Centrem rozvoje Česká
Skalice, Vila Černých, Křenkova 477, 552 03, Česká Skalice na organizaci výběru
dodavatele na veřejnou zakázku na dodávku zadávanou jako zakázka malého
rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 136/2016 sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění – na akci: „DA pro evakuaci a nouzové zásobování
obyvatel obce Havlovice a okolí“. Rada obce s příkazní smlouvou souhlasí a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice souhlasí s příkazní smlouvou mezi obcí Havlovice a
Centrem rozvoje Česká Skalice na akci: „DA pro evakuaci a nouzové
zásobování obyvatel obce Havlovice a okolí“.
Výsledek hlasování: pro 5
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdrž. 0

2. Byla seznámena se smlouvou o dotačním managementu mezi obcí Havlovice a

firmou DRAG s.r.o., Horská 634, 541 01 Trutnov, uzavřenou dle § 1746 odst.2
občanského zákoníku, na akci s názvem „Cyklostezka Havlovice – Malá
Strana“. Rada obce se smlouvou souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Finanční částka poskytnutá za tuto službu bude součástí rozpočtového opatření č.
11/2018.
Návrh usnesení:
Rada obce souhlasí se smlouvou o dotačním managementu mezi obcí
Havlovice a firmou DRAG s.r.o., Trutnov na akci s názvem
„Cyklostezka Havlovice – Malá Strana“.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Projednala žádost ČRS z.s., MO Havlovice o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
175. 000Kč. Částka by měla být využita na dofinancování kompletní výměny oken
a vchodových dveří hospodářské budovy v Havlovicích. Na jaře letošního roku
spolek požádal 17 okolních měst a obcí s nejvyšším zastoupením členů spolku o
finanční spoluúčast na této akci. Výsledkem však bylo pouze poskytnutí částky
50.000Kč od 4 obcí. Rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku formou
dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. 11/2018 uzavřené dne 6.2.2018.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku formou
dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. 11/2018 uzavřené dne 6.2.2018 ve
výši 175. 000Kč pro ČRS z.s., MO Havlovice na dofinancování kompletní
výměny oken a vchodových dveří hospodářské budovy v Havlovicích.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno

4. Projednala návrh rozpočtového opatření č.11/2018 (viz příloha č.1).
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.11/2018 dle
přílohy č.1.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno

5. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění ve výši 5000,-Kč s panem Josefem Zimou, Havlovice č.p. 311,
542 32 Úpice za provedenou instalaci tepelného čerpadla výměnou za kotel na
uhlí. Rada obce zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění ve výši
5000,-Kč s panem Josefem Zimou, Havlovice č.p. 311, 542 32 Úpice za
instalaci tepelného čerpadla výměnou za kotel na uhlí.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

6. Rozhodla o výměně mechanismu sloužícího pro ovládání zvonění ve zvoničce.
Současné ovládání bylo nainstalováno v roce 1991 a jeho technický stav je již
nevyhovující.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice rozhodla o výměně mechanismu sloužícího pro
ovládání zvonění ve zvoničce.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

V Havlovicích dne 23.10. 2018

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

