Obec Havlovice
Zápis č. 14/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý
4. října 2016 od 18 hodin.
Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Petr Smékal, Martin Spielberger, Martin
Dvořáček
Zápisem byl pověřen Martin Kult.
Program: 1. Poptávkové řízení
2. Stížnost občanů
3. Nabídka koupě nemovitosti
4. Svoz komunálního odpadu - dotazník
5. Klub amatérských herců - žádost
6. Kácení stromů
7. Smlouva o zřízení věcného břemene

Rada obce:
1. Byla seznámena s výsledkem poptávkového řízení k podání cenové nabídky na
zakázku malého rozsahu na zhotovitele prací zadávané mimo režim ZVZ na
dodavatele tisku knihy „Havlovice krok za krokem“. Byly obdrženy 3 cenové
nabídky. Na základě předem stanovených zadávacích podmínek rozhodla, že
dodavatelem prací bude vítěz výběrového řízení firma V&H Print Hlávko s.r.o.,
Náchodská 215, 549 01 Nové město nad Metují. Tato firma podala ekonomicky
nejvýhodnější nabídku v celkové výši 85.960Kč bez DPH. Rada obce pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. Dále rozhodla o
prodejní ceně knihy ve výši 150Kč za kus.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice rozhodla, že vítězem poptávkového řízení na
dodavatele tisku knihy „Havlovice krok za krokem“ se stala firma V&H
Print Hlávko s.r.o., Náchodská 215, 549 01 Nové město nad Metují a
prodejní cenu stanovila ve výši 150Kč za kus.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

2. Byla seznámena se zaslanou stížností občanů Havlovic na MěÚ Úpice ohledně
silného zápachu z fermetační stanice (viz příloha č.1). Rozhodla o zaslání dopisu
k rukám starosty města s žádostí o okamžité vyřešení situace. Pověřuje starostu
obce zasláním dopisu.
Návrh usnesení :
Rozhodla o zaslání dopisu k rukám starosty města Úpice s žádostí o
okamžité vyřešení situace ohledně silného zápachu z fermetační stanice.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Seznámila se s nabídkou na odkoupení nemovitosti prodejna potravin č.p. 61 a
stavební parcely č. 35 v k.ú. Havlovice (viz příloha č.2). Obec byla oslovena
zástupcem majitele advokátem JUDr. Pavlem Průšou, Klášterní 92, 583 01
Chotěboř. Rada bere nabídku na vědomí. O případné koupi nemovitosti rozhodne
zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání. Do té doby rada podnikne několik kroků
k získání dalších podkladů důležitých k objektivnímu rozhodnutí zastupitelstva obce.

4. Zpracovala dotazník pro oslovení spoluobčanů obce pro získáním odpovědi na
četnost odvozu komunálního odpadu (popelnic) firmou Transport Trutnov (viz
příloha č.3). Vyplněné a očíslované dotazníky mohou spoluobčané odevzdávat do
21.10.2016 na OÚ.

5. Projednala žádost o bezplatný pronájem KD zaslanou klubem amatérských herců
Havlovice v termínu 8.10. – 9.10.2016 na výstavu fotografií a plakátů připomínající
bohatou činnost ochotnického divadla J.K.Tyla (viz příloha č. 4). Rada s žádostí
souhlasí.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s žádostí o bezplatný pronájem KD zaslanou
klubem amatérských herců Havlovice v termínu 8.10. – 9.10.2016 na
výstavu fotografií a plakátů připomínající bohatou činnost ochotnického
divadla J.K.Tyla.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

6. Byla seznámena s žádostí o pokácení 86ks stromů na p.p.č. 1046, 1005/1, 1047/7
v k.ú. Havlovice, kterou podali Eva, Karel a Pavel Zučkovi, Havlovice č.p. 252, 542
32 Úpice. Rada obce po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 86ks stromů na p.p.č. 1046,
1005/1, 1047/7 v k.ú. Havlovice, kterou podali Eva, Karel a Pavel
Zučkovi, Havlovice č.p. 252, 542 32 Úpice.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

7. Projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavřenou mezi
obcí Havlovice a společností ČEZ Distribuce,a.s. číslo IV-12-2001832/11 na stavbu
„Havlovice – knn stížnost p. Zahradník, II.etapa“. Se zněním smlouvy souhlasí a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti uzavřenou mezi obcí Havlovice a společností ČEZ
Distribuce,a.s. číslo IV-12-2001832/11 na stavbu „Havlovice – knn
stížnost p. Zahradník, II.etapa“.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

V Havlovicích dne 6.10.2016

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

