
                                      Obec Havlovice 

Zápis č. 15/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek     

8. listopadu 2018 od 19 hodin. 

Přítomni:    Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, Stanislav Mach, Martin 

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Poptávkové řízení 

                 2. Stanovení oddávajících 

         3. Povodňová komise - aktualizace 

         4. Nový členové zastupitelstva 

         5. Smlouva o rezervaci nemovitosti 

         6. Žádost o příspěvek 

         7. Zřízení stavební komise 

         8. Zřízení občanské komise 

         9. Obrazová kronika obce 

        10. Smlouvy o výpůjčce 

        11. Smlouva ČEZ distribuce a.s. 

        12. Kotlíková dotace 

        13. Rozpočtové opatření č.12/2018 

        14. Cyklostezka Havlovice – Malá strana 

        15. Smlouva o nájmu urnového místa 

        16. Obec Prameny – finanční dar 

       

 

 

 



Rada obce:  

      1.  Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku 
malého rozsahu na zhotovitele prací zadávané mimo režim ZVZ v souladu 
s organizačním opatřením Obce Havlovice na akci s názvem „DA pro evakuaci a 
nouzové zásobování obyvatel obce Havlovice a okolí“. Zpracovala zadávací  
dokumentaci poptávkového řízení a stanovila okruh firem, které budou vyzvány 
k podání cenové nabídky. Poté ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

doručených nabídek.  

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o zahájení poptávkového řízení na 

zakázku s názvem „DA pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obce 

Havlovice a okolí“. Dále ustanovila komisi pro otevírání obálek a 

hodnocení doručených nabídek. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

           Usnesení bylo schváleno. 

2. Souhlasí s podáním žádosti na MěÚ Úpice ve věci přijetí prohlášení o uzavření 
manželství v naší obci. Oprávněnými osobami budou jmenováni starosta a 
místostarosta naší obce a místností, určenou pro oddávání bude obřadní síň 
kulturního domu č.p. 55. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s podáním žádosti na MěÚ Úpice ve věci 

přijetí prohlášení o uzavření manželství v naší obci. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

      3. Schvaluje aktualizovaný seznam členů povodňové komise obce Havlovice ke dni 

1.11.2018 (viz příloha č.1). 

Návrh usnesení : 

    Rada obce Havlovice schvaluje aktualizovaný seznam členů povodňové 

komise obce Havlovice ke dni 1.11.2018 dle přílohy č.1. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

      4. Dle § 56 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí rozhodla o oslovení  
 v pořadí prvního a druhého náhradníka na uprázdněné mandáty v zastupitelstvu 
 obce z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů Rovnováha pány Jiřího 
 Kopeckého a Jaroslava Kábrta. Druhý náhradník byl osloven na základě písemné 
 rezignace zastupitelky Jany Sedláčkové. Pověřuje starostu obce předáním 
 písemné informace o tom, že se pánové Jiří Kopecký a Jaroslav Kábrt stali členy 
 zastupitelstva obce, a kterým dnem se jimi stali. 



 

 Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla  dle § 56 odst.1 zákona o volbách do       

zastupitelstev obcí o oslovení prvního a druhého náhradníka na 

uprázdněné mandáty v zastupitelstvu obce z kandidátní listiny Sdružení 

nezávislých kandidátů Rovnováha pány Jiřího Kopeckého a Jaroslava 

Kábrta. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5   proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

       5. Byla seznámena se smlouvou o rezervaci nemovitosti mezi klientem obcí 

Havlovice a zprostředkovatelem Joost Pieter Koch, Palackého náměstí 320, 284 

01 Kutná hora. Předmětem smlouvy je rezervace nemovitosti č.p. 59 na p.p.č. 

36 včetně 6 pozemků k uzavření smlouvy o koupy a převodu vlastnictví na obec 

Havlovice. Rada se smlouvou souhlasí a pověřuje starostu podpisem rezervační 

smlouvy. Poplatek za rezervaci bude součástí rozpočtového opatření č.12/2018. 

          Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje uzavření smlouvy o rezervaci nemovitosti 
mezi klientem obcí Havlovice a zprostředkovatelem Joost Pieter Koch, 
Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná hora.       

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

6. Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 14.379,-Kč pro Oblastní charitu 

 Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov za poskytování pečovatelské služby   

 občanům Havlovic v roce 2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 

 14.379,-Kč pro Oblastní charitu Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov. 

  

           Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

      
 
 
 
 



  7. a) Rada obce Havlovice zřizuje dle § 117 odst.2 a § 84 odst.2 písmene l) stavební 
 komisy v počtu dvou členů. 
 
 

 Návrh usnesení: 
 Rada obce Havlovice zřizuje stavební komisi, která bude mít dva členy. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 5     Proti 0  Zdrželi se 0 
 
 Usnesení bylo schváleno. 
 
       b) Rada obce Havlovice volí dle § 102 odst.2 písmene h)  předsedou stavební komise 
 Martina Dvořáčka. 
 
 Návrh usnesení: 
 
 Rada obce Havlovice volí předsedou stavební komise pana Martina 
 Dvořáčka. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 5     Proti 0  Zdrželi se 0 
 
 Usnesení bylo schváleno. 
 
       c) Rada obce Havlovice volí dle § 102 odst.2 písmene h)  člena stavební komise          
  ing. Pavla Dvořáčka. 
 
 Návrh usnesení: 
 
 Rada obce Havlovice volí člena stavební komise ing. Pavla Dvořáčka. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 5     Proti 0  Zdrželi se 0 
 
 Usnesení bylo schváleno. 
 
      d) Rada obce stanovuje odměnu za výkon funkce předsedy stavební komise jako      

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1000 Kč měsíčně. Dále rozhodla, že 
v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích při souběhu výkonu několika 
funkcí se odměna neuvolněnému členovi komise poskytne jako součet 
zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce. 

 
 Návrh usnesení: 
 
 Rada obce stanovuje odměnu za výkon funkce předsedy stavební komise 

jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1000 Kč měsíčně. 
Dále rozhodla, že v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích při 
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
komise poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za 
jednotlivé funkce. 

 
 Výsledek hlasování: Pro 5     Proti 0  Zdrželi se 0 
 
 Usnesení bylo schváleno. 
 



     8. a) Rada obce Havlovice zřizuje dle § 117 odst.2 a § 84 odst.2 písmene l) občanskou
 komisy. 
 
 
 

 

 Návrh usnesení: 
 Rada obce Havlovice zřizuje občanskou komisi. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 5     Proti 0  Zdrželi se 0 
 
 Usnesení bylo schváleno. 
 
       b) Rada obce Havlovice volí dle § 102 odst.2 písmene h)  předsedkyní občanské 
 komise Marii  Dvořáčkovou. 
 
 Návrh usnesení: 
 
 Rada obce Havlovice volí předsedkyní občanské komise paní Marii 
 Dvořáčkovou. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 5     Proti 0  Zdrželi se 0 
 
 Usnesení bylo schváleno. 
 
 
      c) Rada obce stanovuje odměnu za výkon funkce předsedkyně občanské komise ve 

výši 2000 Kč měsíčně.  
 
 Návrh usnesení: 
 
 Rada obce stanovuje odměnu za výkon funkce předsedkyně občanské 

komise ve výši 2000 Kč měsíčně.  
 
 Výsledek hlasování: Pro 5     Proti 0  Zdrželi se 0 
 
 Usnesení bylo schváleno. 
 
 
       9. Seznámila se s obrazovou částí kroniky obce za rok 2017. S obsahem kroniky      
  souhlasí.  

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem obrazové kroniky obce za rok  

2017. 

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

  Usnesení bylo schváleno 

    

 



10. a) Schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavřenou ve smyslu ust. § 2193 a násl. zák. č. 

89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění mezi Vlastou Pokornou bytem 

Libňatov 169 a obcí Havlovice. Předmětem smlouvy jsou dva originály ručně    

malovaných obrazů Viléma Pokorného. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje smlouvu o výpůjčce dvou kusů ručně 

malovaných obrazů Viléma Pokorného, uzavřenou ve smyslu ust. § 2193 a 

násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění mezi Vlastou 

Pokornou bytem Libňatov 169 a obcí Havlovice.  

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

  Usnesení bylo schváleno 

 b) Schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavřenou ve smyslu ust. § 2193 a násl. zák. 

 č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění mezi ing. Pavlem Dvořáčkem

 bytem Havlovice 318 a obcí Havlovice. Předmětem smlouvy je kožená sedací 

 souprava tmavohnědé barvy, která se skládá z pohovky a dvou křesel. 

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice schvaluje smlouvu o výpůjčce kožené sedací 

 soupravy tmavohnědé barvy, která se skládá z pohovky a dvou křesel, 

 uzavřenou ve smyslu ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský 

 zákoník, v platném znění mezi ing. Pavlem Dvořáčkem bytem 

 Havlovice 318 a obcí Havlovice.  

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

  Usnesení bylo schváleno 

    11.  Souhlasí se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –       

 služebnosti a smlouvou o právu provést stavbu mezi obcí Havlovice a ČEZ 

 Distribuce a.s. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice Souhlasí se smlouvou o uzavření budoucí 

 smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvou o právu 

 provést stavbu mezi obcí Havlovice a ČEZ Distribuce a.s.  

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

  Usnesení bylo schváleno 

    12.  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 Janem Nývltem, Havlovice č.p. 309, 



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 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 Janem 
Nývltem, Havlovice č.p. 309, 542 32 Úpice za provedenou instalaci 
tepelného čerpadla výměnou za kotel na uhlí.  

          Výsledek hlasování:  pro  5 proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

 

      13. Projednala a schválila návrh rozpočtového opatření č.12/2018 (viz příloha 

č.2).   

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtového opatření 

č.12/2018 dle přílohy č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

      14. Seznámila se s postupem prací na zpracování dokumentace a podání žádosti o 

dotaci na SFDI na akci s názvem „ Cyklostezka Havlovice – Malá strana“. Rda 

s postupem prací souhlasí a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí  s postupem prací na zpracování 

dokumentace a podání žádosti o dotaci na SFDI na akci s názvem              

„ Cyklostezka Havlovice – Malá strana“. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

       15. Rozhodla o zpracování nájemní smlouvy na urnové místo na veřejném 

pohřebišti – urnovém háji s délkou nájmu 10 let a cenou 500Kč za jedno 

místo. Pověřuje starostu vypracováním smlouvy. 

           Návrh usnesení : 



Rada obce Havlovice rozhodla o zpracování nájemní smlouvy na urnové 

místo na veřejném pohřebišti – urnovém háji s délkou nájmu 10 let a 

cenou 500Kč za jedno místo. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

Usnesení bylo schváleno 

 

      16. Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 11.000Kč zadlužené obci    

Prameny v rámci celostátní sbírky pořádané SMS ČR pod záštitou předsedy 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

 

  Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 

11.000Kč zadlužené obci Prameny 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

           V Havlovicích dne 13.11.2018 

 

 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


