
                                       

Obec Havlovice 

Zápis č. 11/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek     

23. srpna 2018 od 19 hodin. 

Přítomni:   Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Spielberger, Martin Dvořáček, Petr 

Smékal  

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Poptávkové řízení 

                 2. Komunální volby 2018 

         3. Žádost o dotaci 

         4. Vodovodní přípojka – Pavel Zuček 

  

 

   Rada obce:  

 

      1. Byla seznámena s výsledkem poptávkového řízení k podání cenové nabídky na 

zakázku malého rozsahu na zhotovitele prací zadávané mimo režim ZZVZ na akci 

s názvem „Oprava požárního vozidla LIAZ CAS 25“. Byla obdržena 1 cenová 

nabídka. Na základě předem stanovených zadávacích podmínek rozhodla, že 

dodavatelem prací bude vítěz poptávkového řízení firma Požární technika 

KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky. Tato firma podala nabídku 

v celkové výši 453 650,-Kč včetně DPH. Rada obce pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla, že vítězem poptávkového řízení na 

dodavatele akce s názvem „Oprava požárního vozidla LIAZ CAS 25“ se 

stala firma Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031, 289 11 

Pečky. 



 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

      2. V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6.10.2018 stanovila počet členů okrskové 

volební komise na 6 včetně zapisovatelky a dle § 17 odstavce 6 jmenuje 

zapisovatelkou paní Zuzanu Šímovou. 

          Návrh usnesení: 

           Rada obce v souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 

6.10.2018 stanovila počet členů okrskové volební komise na 6 včetně 

zapisovatelky a dle § 17 odstavce 6 jmenuje zapisovatelkou paní 

Zuzanu Šímovou. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

3. Rozhodla o podání žádosti na účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek   
sborů dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím kraje z ministerstva vnitra – 
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 
Pověřuje starostu podáním žádosti. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o podání žádosti na účelovou neinvestiční 

dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

prostřednictvím kraje z ministerstva vnitra – generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky.   

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

      4. Projednala žádost o novou vodovodní přípojku k pozemku č. 1047/1                     
          v k.ú.Havlovice, zaslanou panem Pavlem Zučkem, Havlovice 252, 542 32 
          Havlovice. Rada s žádostí souhlasí. 

  Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí  s žádostí o novou vodovodní přípojku k 

pozemku č. 1047/1 v k.ú. Havlovice, zaslanou panem Pavlem Zučkem, 

Havlovice 252, 542 32 Havlovice.   

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 



 

 

          V Havlovicích dne 28.8. 2018 

 

 

  

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


