
                                       

Obec Havlovice 

Zápis č. 6/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý      

17. dubna 2018 od 19 hodin. 

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

Martin Kult 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Veřejná výzva na pracovní pozici 

                 2. GDPR 

         3. Cyklostezky – dokumentace a IČ 

         4. Rozpočtové opatření č.4/2018 

         5. Změna termínu svozu zeleného odpadu 

   Rada obce:  

 

1.  Rozhodla o vypsání veřejné výzvy na obsazení pracovního místa na OÚ 

v Havlovicích na pozici účetní státní správy a samosprávy s nástupem od 1.9.2018.  

Zpracovala obsah výzvy (viz příloha č.1) a pověřuje starostu obce jejím 

zveřejněním. 

           Návrh usnesení: 

          Rada obce Havlovice souhlasí s vypsáním veřejné výzvy na pracovní    

 pozici  „ Účetní státní správy a samosprávy“. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

 2. Byla seznámena s nabídkou služby na zpracování auditu, tvorbu agend pro GDPR a 
pověřence pro naší obec a příspěvkovou organizaci, zaslanou Místní akční skupinou 
Království – Jestřebí hory o.p.s. S nabídkou souhlasí a pověřuje starostu dalším 
jednáním v této věci. 



 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s nabídkou služby na zpracování auditu, 

tvorbu agend pro GDPR a pověřence pro naší obec a příspěvkovou 

organizaci, zaslanou Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory 

o.p.s. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

         3.  Souhlasí s cenovými nabídkami zaslanými firmou DIK Janák s.r.o., nábřeží 
Václava Havla 207, 541 01 Trutnov na vyhotovení dokumentace do fáze pro 
stavební řízení na akce “Cyklostezka Havlovice – Malá strana v k.ú Havlovice“ a 
“Cyklostezka Havlovice – most – stadion v k.ú. Havlovice”. Navýšení původní 
finanční částky na vyhotovení této zakázky dle schváleného rozpočtu obce na rok 
2018 bude součástí rozpočtového opatření č. 4/2018. Rada pověřuje starostu 
podpisem smlouv na uvedené zakázky. 

         Návrh usnesení : 

Rada obec souhlasí s cenovými nabídkami zaslanými firmou DIK Janák 
s.r.o., nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov na vyhotovení 
dokumentace do fáze pro stavební řízení na akce “Cyklostezka Havlovice 
– Malá strana v k.ú Havlovice“ a “Cyklostezka Havlovice – most – stadion 
v k.ú. Havlovice”. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

       4. Projednala návrh rozpočtového opatření č.4/2018 (viz příloha č.2).   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.4/2018 dle přílohy 

č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

 



 

       5.   Rozhodla o přesunu termínu pravidelného odvozu zeleného odpadu ze zahrádek v 
obci z pondělí na úterý. Důvodem je vytvoření časového prostoru na sekání 
zahrádek v jiný den než v neděli. Neděle by měla být dnem klidu a odpočinku. 

 

 Návrh usnesení : 

Rozhodla o přesunu termínu pravidelného odvozu zeleného odpadu ze 

zahrádek v obci z pondělí na úterý.  

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

       V Havlovicích dne 20.4. 2018 

 

 

 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


