
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 1/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý      

17. ledna 2017. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Poptávkvé řízení 

         2. Oprava křížku U Mandle 

         3. Kácení stromů 

         4. Kniha Havlovice Krok za krokem 

         5. Výroční zpráva 

  

          

Rada obce:    

                                                                                                                                                         
1. a) 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 „Kulturní dům 
Havlovice – oprava části suterénu“. 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. V obou případech se jedná o členy rady obce. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o zahájení poptávkového řízení na 

zakázku  s názvem „Kulturní dům – oprava části suterénu“ . Dále 

ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení doručených nabídek. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

           Usnesení bylo schváleno. 

 



 

 

b) 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„Stavební úpravy 

čerpací stanice v obci Havlovice“. 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. V obou případech se jedná o členy rady obce. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o zahájení poptávkového řízení na 

zakázku  s názvem „Stavební úpravy čerpací stanice v obci Havlovice“. 

Dále ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení doručených 

nabídek dle přílohy. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Rozhodla o podání žádosti o dotaci z MZe dle zásad pro udržování a obnovu 

kulturního dědictví venkova pro rok 2017 na rekonstrukci pamětního křížku U 

Mandle. Pověřuje starostu obce dalším jednáním v této věci. 

Návrh usnesení: 

         Rada obce Havlovice rozhodla podání žádosti o dotaci z  MZe na                  

rekonstrukci pamětního křížku U Mandle. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks smrku a 1ks modřínu na p.p.č. 549 v k.ú. 

Havlovice, kterou podala Mgr. Jitka Petirová, Havlovice 286, Havlovice               

(viz příloha č. 1). Rada obce po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácení 1ks smrku a 1ks modřínu na 

p.p.č. 549 v k.ú. Havlovice dle přílohy č.1. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 



  

 

4.  Z důvodu vyprodání všech zásob, rozhodla o dotisku dalších 300 ks knihy s názvem 

Havlovice Krok za krokem dle cenové nabídky zaslané firmou V&H Print Hlávko 

s.r.o., Náchodská 215, 549 01 Nové město nad Metují. 

Návrh usnesení: 

Rada obce souhlasí s  dotiskem 300 ks knihy s názvem Havlovice Krok za 

krokem dle cenové nabídky zaslané firmou V&H Print Hlávko s.r.o., 

Náchodská 215, 549 01 Nové město nad Metují. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

5. 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 2016 (viz příloha č. 2). Rada se zprávou 

souhlasí. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s výroční zprávou o činnosti obce Havlovice 

v oblasti poskytování informací za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 

Sb. dle přílohy č. 9. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

  V Havlovicích dne 18.1.2017 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


