
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 7/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek 

5. května 2016. 

 

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

Omluven:  Martin Spielberger 

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Obecně závazné vyhlášky 

         2. Nabídka služeb v oblasti PO a BOZP 

                 3. Vodovod a kanalizace na Králově kopci 

         4. Trička se znakem obce 

         5. Garáže u školy – výměna krytiny 

         6. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

         7. Odstranění nánosů – řeka Úpa 

         8. Vesnice roku 2016 

         9. ZŠ Havlovice - nabídky 

         

                                                                                                             
Rada obce: 

1. Projednala obecně závazné vyhlášky č.01,02 a 03/2016. S vyhláškami souhlasí 

a předkládá je zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice schvaluje obecně závazné vyhlášky č 01,02 a 

03/2016.  

Výsledek hlasování:  pro  4 proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 



 

 

 

2. Seznámila se s nabídkou služeb v rámci PO a BOZP zpracovanou panem 

Jaroslavem Wohlhöfnerem, Palackého 389, 541 01 Trutnov. S nabídkou 

souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice schvaluje nabídku služeb v rámci PO a BOZP 

zpracovanou panem Jaroslavem Wohlhöfnerem, Palackého 389, 541 01 

Trutnov. 

Výsledek hlasování:  pro  4 proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Seznámila se s cenovou nabídkou na zhotovení projektové dokumentace pro 

zajištění dodatečného stavebního povolení a kolaudačního souhlasu pro  

vodovod a kanalizaci na Králově kopci, včetně inženýrské činnosti,  zpracovanou 

ing. Liborem Fantou, Lnářská 595, 541 01 Trutnov. S nabídkou souhlasí a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje cenovou nabídku na zhotovení projektové 

dokumentace pro zajištění dodatečného stavebního povolení a 

kolaudačního souhlasu pro vodovod a kanalizaci na Králově kopci, včetně 

inženýrské činnosti, zpracovanou ing. Liborem Fantou, Lnářská 595, 541 

01 Trutnov. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Seznámila se s cenovou nabídkou na výrobu 100 ks havlovických triček se 
znakem obce zpracovanou firmou IRIS, Batňovice 63, 542 37 Batňovice. S 
nabídkou souhlasí a pověřuje starosta podpisem smlouvy. Poté rozhodla o 
prodeji triček občanům za cenu 150Kč/kus.  

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje na výrobu 100 ks reklamních havlovických 

triček se znakem obce dle cenové nabídky zpracované firmou IRIS, 

Batňovice 63, 542 37 Batňovice. 



 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

          Návrh usnesení : 

 

Rada obce Havlovice rozhodla o prodeji havlovických triček občanům za 

cenu 150Kč/kus.  

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Seznámila se s dodatkem č.1 ke smlouvě č.08/2016 na akci s názvem „Výměna 

střešní krytiny na garážích v Havlovicích“ předloženým firmou GOS.CZ s.r.o., 

Skřivánčí 958, 541 01 Trutnov. Z dodatku vyplývá, že v závěrečném vyúčtování 

vznikli méněpráce ve výši 65.776,-Kč bez DPH. Rada rozhodla tuto částku využít 

na opravu střechy čerpací stanice v Muchově a dále na opravu střechy 

vodojemu na Králově kopci. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla využít částku 65. 776,-Kč bez DPH za 

méněpráce na opravu střechy čerpací stanice v Muchově a dále na 

opravu střechy vodojemu na Králově kopci. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

           6.  Rozhodla o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 pracovníky 

Krajského úřadu Královehradeckého kraje. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o provedení přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2016 pracovníky Krajského úřadu Královehradeckého kraje. 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

 

 

6. Byla seznámena se zahájením udržovacích prací na odstranění nánosů z koryta 

řeky Úpy v lokalitě pod jezem Juta, ř.km 31,2 – 32,0 v k.ú. Úpice. Reda bere 

oznámení na vědomí. 

7. Seznámila se s aktuálními informacemi ohledně soutěže Vesnice roku 2016. Do 
soutěže je přihlášeno 32 obcí z Královehradeckého kraje z nichž je 8 obcí  z 
okresu Trutnov. Rada bere zprávu na vědomí. 

8. Projednala cenovou nabídku na opravu podlah v jídelně ZŠ Havlovice podanou 
firmou Petr Müller, Tyršova 856, 542 32 Úpice. S nabídkou souhlasí a pověřuje 
ředitele školy podpisem smlouvy. Dále projednala cenovou nabídku na nákup 
myčky nádobí CO 110 DD do kuchyně ZŠ Havlovice. S nabídkou souhlasí a 
pověřuje ředitele školy zajištěním nákupu. Obě akce budou hrazeny 
z rezervního fondu ZŠ Havlovice. 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o opravě podlah v jídelně ZŠ Havlovice  

firmou Petr Müller, Tyršova 856, 542 32 Úpice. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o nákupu myčky nádobí do kuchyně ZŠ 

Havlovice.  

 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

         V Havlovicích dne 10. 5. 2016 

            starosta                                                                           místostarosta 

     ing. Pavel Dvořáček                                                              Martin Kult 


