
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 11/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek       

12. září 2019 od 19:30 hodin. 

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

Omluven:  Martin Kult 

                  Zápisem byl pověřen ing. Pavel Dvořáček 

Program:   

                 1. Cyklostezka Havlovice – Malá Strana - smlouva SFDI 

        2. Smlouva ČEZ Distribuce,a.s. 

        3. Ručitelský závazek Vízmburk 

        4. Hydrogeologický průzkumný vrt 

              5. Demontáž střešních konstrukcí č.p.59 

        6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

        7. Stanovení termínu a programu 3. veřejného zasedání    

      Zastupitelstva obce Havlovice 

         

  

 Rada obce:  

    1 . Projednala  Smlouvu č. 854/C1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019, na základě které budou obci 
Havlovice poskytnuty finanční prostředky na akci „Cyklostezka Havlovice – Malá 
Strana“ ve výši 2.071.518,00 Kč (viz příloha č.1). Rada se smlouvou souhlasí a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

          Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí se Smlouvou č. 854/C1/2019 o 

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2019, na základě které budou obci Havlovice 

poskytnuty finanční prostředky na akci „Cyklostezka Havlovice – Malá 

Strana“ ve výši 2.071.518,00 Kč dle přílohy č.1. 



 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      2. Byla seznámena se Smlouvou o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě číslo 19 SOP 01 4121563678 uzavřenou mezi ČEZ 
Distribuce,a.s. a obcí Havlovice (viz příloha č.2). Rada se smlouvou souhlasí a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

.                                                                           

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí se Smlouvou o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo 19 SOP 01 4121563678 

uzavřenou mezi ČEZ Distribuce,a.s. a obcí Havlovice dle přílohy č.2. 

   Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

      3. Rada obce rozhodla, že ručitelský závazek obce za úvěr, který bude uzavřen mezi 

Českou spořitelnou, a.s. a neziskovou organizaci Sdružení pro Vízmburk, z.s. na 

předfinancování projektu s názvem „ Po stopách společné středověké historie“ až do 

výše 15.500.000Kč, bude projednán až po schválení ručitelského závazku za 

polovinu stejného úvěru mezi obcí Havlovice a Královéhradeckým krajem.  

 

          Návrh usnesení : 

 

          Rada obce Havlovice souhlasí, aby ručitelský závazek obce za úvěr, který 

bude uzavřen mezi Českou spořitelnou, a.s. a neziskovou organizaci 

Sdružení pro Vízmburk, z.s. na předfinancování projektu s názvem „ Po 

stopách společné středověké historie“ až do výše 15.500.000Kč, byl 

projednán až po schválení ručitelského závazku za polovinu stejného 

úvěru mezi obcí Havlovice a Královéhradeckým krajem.   

 

 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0 

 

          Usnesení bylo schváleno 

 

        4. Rada obce projednala cenovou nabídku firmy Hydrotech SG,s.r.o., Na Poříčí 12, 

110 01 Praha 1 na provedení ověřovacího hydrogeologického průzkumu pro posílení 

zdroje pitné vody pro zásobování veřejného vodovodu Havlovice. Rada s cenovou 

nabídkou souhlasí a pověřuje starostu k dalšímu jednání v této věci. Cenová 

nabídka bude součástí rozpočtového opatření č.9/2019.  

 

           Návrh usnesení: 



           

                Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou firmy Hydrotech 

SG,s.r.o., Na Poříčí 12, 110 01 Praha 1 na provedení ověřovacího 

hydrogeologického průzkumu pro posílení zdroje pitné vody pro 

zásobování veřejného vodovodu Havlovice. 

 

 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 

          Usnesení bylo schváleno.  

 

 

           5.  Rada obce byla seznámena s cenovou nabídkou firmy AH BOHEMIA s.r.o., Pod 

Vinicí 2844, 530 02 Pardubice, týkající se demontáže všech dřevěných tesařských 

konstrukcí včetně střešní krytiny na všech 3 objektech domu č.p.59, který je určen 

k demolici. Rada s cenovou nabídkou souhlasí a pověřuje starostu k dalšímu 

jednání v této věci. 

 

          Návrh usnesení : 

 

           Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou firmy AH BOHEMIA 

s.r.o., Pod Vinicí 2844, 530 02 Pardubice, týkající se demontáže všech 

dřevěných tesařských konstrukcí včetně střešní krytiny na všech 3 

objektech domu č.p.59. 

 

           Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

       6. Byla seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 18 063/0014454-01, na 

základě kterého poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Základní 

škole a Mateřské škole Havlovice v rámci Projektu Šablony II – Zvýšení a zlepšení 

kvality výuky na ZŠ a MŠ Havlovice dotaci ve výši 964 080,00Kč (viz příloha č.3) 

 

          Návrh usnesení : 

 

          Rada obce Havlovice bere Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 

18 063/0014454-01 na vědomí. 

 

      7. Stanovila termín a program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                    

  Havlovice na 23. září 2019 od 19 hodin v sále kulturního domu. 

 

       Program: 

 1. Zahájení 

 2. Volba ověřovatelů zápisu 



 

 

 3. Program zasedání 

               4. Zřízení návrhové komise 

 5. Kontrola usnesení 

 6. Zpráva o činnosti rady obce 

 7. Vízmburk – ručitelský závazek obce  

 8. Most ve Vsi – výběr dodavatele 

 9. Prodej obecního pozemku 

              10. Rozpočtové opatření č.9/2019 

              11. Zpráva ředitele základní a mateřské školy 

12. Diskuze 

13. Přehled usnesení 

14. Závěr 

 

 

 

 

 

           V Havlovicích dne 13. 9. 2019 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


