
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 1/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý      

16. ledna 2018 od 19 hodin. 

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

Omluveni:  Martin Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Výroční zpráva 

                 2. Oprava zvoničky 

        3. Havlovické noviny 2018 

        4. Cenové nabídky 

        5. Kácení stromů 

        6. Smlouva o realizaci divadelního představení 

        7. Darovací smlouvy 

        8. Rozpočtové opatření 

        9. Veřejnoprávní kontrola – protokol 

      10. Směrnice 

      11. Smlouva o dílo 

 

      Rada obce:  

 

1.  Byla seznámena s výroční zprávou o činnosti obce Havlovice v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů za rok 2017 (viz příloha č. 1). Rada se zprávou 

souhlasí. 

 

Návrh usnesení: 



 

 

Rada obce Havlovice souhlasí s výroční zprávou o činnosti obce Havlovice 

v oblasti poskytování informací za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 

Sb. dle přílohy č. 1. 

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno 

2. Rozhodla o podání žádosti o dotaci z MZe dle zásad pro poskytování dotací 

v programu 129 660 „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 

2018“ na opravu zvoničky ve vsi. Pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice rozhodla o podání žádosti o dotaci z MZe dle zásad 

 pro poskytování dotací v programu 129 660 „Údržba a obnova kulturních 

 a venkovských prvků pro rok 2018“ na opravu zvoničky ve vsi. 

  Výsledek hlasování:  pro  4 proti  0  zdrž.  0  

  Usnesení bylo schváleno 

       3. Byla seznámena s obsahem Havlovických novin pro rok 2018. S obsahem novin    

  souhlasí. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem Havlovických novin pro rok 

2018. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

     4a) Byla seznámena s cenovými nabídkami firmy Jiří Zelinka, Havlovice 347, 542 

32 Havlovice na opravu opěry základů podél školy, rozšíření vjezdu ke škole,    

rozšíření komunikace podél hřiště a rozšíření místní komunikace u lávky. Rada 

s cenovými nabídkami souhlasí a pověřuje starostu podpisem smluv. 

           Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovými nabídkami firmy Jiří Zelinka, 

Havlovice 347, 542 32 Havlovice na opravu opěry základů podél školy, 

rozšíření vjezdu ke škole, rozšíření komunikace podél hřiště a rozšíření 

místní komunikace u lávky. 

 



 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno  

    4b) Byla seznámena s cenovou nabídkou firmy PH, Petr Havlas, Velké Svatoňovice 

167, 542 35 Velké Svatoňovice na zhotovení minerálního podhledu v prostorách 

sauny v KD. Rada s cenovou nabídkou souhlasí a pověřuje starostu zajištěním   

realizace akce. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s s cenovou nabídkou firmy PH, Petr 

Havlas, Velké Svatoňovice 167, 542 35 Velké Svatoňovice na zhotovení 

minerálního podhledu v prostorách sauny v KD.  

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno  

 

5.  Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks lípy srdčité na p.p.č. 236/3 v k.ú. 

Havlovice, kterou podala Miloslava Zamazalová, Havlovice 133, 542 32 Havlovice. 

Rada obce s žádostí souhlasí.  

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 1ks lípy srdčité na p.p.č. 236/3 

v k.ú. Havlovice dle žádosti. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

       6. Byla seznámena s návrhem smlouvy o realizaci divadelního představení mezi 

  obcí Havlovice a Městským kulturním střediskem Červený Kostelec (viz   

  příloha č.2). Rada s návrhem souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem smlouvy o realizaci divadelního 

představení mezi obcí Havlovice a Městským kulturním střediskem 

Červený Kostelec dle přílohy č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 



 

       7. Rozhodla o poskytnutí finančních darů pro zapsaný spolek Chalupění,   

Batňovice 130, 542 37 Batňovice, DAK Havlovice a TŠ Bonifác, z.s. Rtyně 

v Podkrkonoší ve výši dle podaných žádostí a pověřuje starostu podpisem 

darovacích smluv.  

 

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice rozhodla o poskytnutí finančních darů pro zapsaný 

 spolek Chalupění, Batňovice 130, 542 37 Batňovice, DAK Havlovice a TŠ 

 Bonifác, z.s. Rtyně v Podkrkonoší ve výši dle podaných žádostí.  

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

       8. Projednala návrh rozpočtového opatření č.1/2018 (viz příloha č.3).   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018 dle přílohy 

č.3. 

Výsledek hlasování:  pro  3  proti  1  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

       9. Byla seznámena s protokolem o výsledku veřejnosprávní kontroly, která byla 

provedena v Základní škole a Mateřské škole jako příspěvkové organizaci obce. 

Rada s výsledkem veřejnoprávní kontroly souhlasí. 

 

          Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s výsledkem veřejnoprávní kontroly. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

     10. Byla seznámena s návrhem Směrnice pro poskytování a účtování cestovních 

náhrad v roce 2018. S návrhem souhlasí.  

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem Směrnice pro poskytování a 

účtování cestovních náhrad v roce 2018. 



 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

     11. Projednala návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a na 

zajištění stavebního povolení na akci s názvem “Oprava MK u bytovek” předloženou 

firmou Hauckovi s.r.o. Zlíč 73, 552 03 Česká Skalice. S návrhem smlouvy souhlasí a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace a na zajištění stavebního povolení na akci s 

názvem “Oprava MK u bytovek” předloženou firmou Hauckovi s.r.o. Zlíč 

73, 552 03 Česká Skalice.  

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

           Usnesení bylo schváleno 

 

           V Havlovicích dne 22.1. 2018 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


