
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 3/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek         

21. února 2019 od 17 hodin. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Poptávkové řízení 

                 2. Prodej obecního pozemku 

        3. Kácení stromů 

        4. Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad 

        5. Rozpočtové opatření 

        6. Směrnice obce 

        7. Pozemkové úpravy 

        8. Smlouva o zřízení věcného břemene 

        9. Stanovení termínu a programu mimořádného veřejného zasedání   

    Zastupitelstva obce Havlovice 

 

         

   Rada obce:  

     1. Byla seznámena s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

zhotovitele prací zadávané mimo režim ZVZ v souladu s organizačním opatřením 

Obce Havlovice na akci s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí a sanace 

trhlin v MŠ Havlovice“. Z 5 oslovených firem byly obdrženy 2 cenové nabídky. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma MOVIS Hronov,s.r.o., Nám.Čs.armády 

1, 549 31 Hronov, která podala ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku ve 

výši 598.885,52 Kč včetně DPH. S výsledkem souhlasí a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

 



 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zakázku  

s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí a sanace trhlin v MŠ 

Havlovice“. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

      2. Byla seznámena s cenovou nabídkou na odkoupení obecního pozemku p.č. 

1279/2 o výměře 211m2 v k.ú. Havlovice. Cenovou nabídku ve výši 30Kč za m2 

zaslala Zemědělská společnost Svobodné a.s. se sídlem v Halovicích. Rada bere 

nabídku na vědomí a předkládá ji zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení: 

Byla seznámena s cenovou nabídkou na odkoupení obecního pozemku 

p.č. 1279/2 o výměře 211m2 v k.ú. Havlovice. Cenovou nabídku ve výši 

30Kč za m2 zaslala Zemědělská společnost Svobodné a.s. se sídlem 

v Halovicích.  

Rada bere nabídku na vědomí  

    3a) Byla seznámena s žádostí o pokácení 2ks jedle obrovské a 1ks smrku pichlavého na 

 p.p.č. 583 v k.ú. Havlovice, kterou podal Tomáš Prouza, Havlovice 9, 542 32 

 Havlovice. Rada obce s žádostí souhlasí.  

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 2ks jedle obrovské a 1ks 

smrku pichlavého na p.p.č. 583 v k.ú. Havlovice dle žádosti. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

   3b) Byla seznámena s žádostí o pokácení 2ks smrku pichlavého na p.p.č. 1432/2 v k.ú. 

 Havlovice, kterou podal ČRS, z.s., MO Havlovice, Havlovice E45, 542 32, Havlovice. 

 Součástí žádosti je i písemný souhlas majitele pozemku. Rada obce s žádostí 

 souhlasí.  

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 2ks smrku pichlavého na p.p.č. 

1432/2 v k.ú. Havlovice, kterou podal ČRS, z.s., MO Havlovice, Havlovice 

E45, 542 32, Havlovice dle žádosti. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 



 

       4. Rozhodla o vybudování nového stanoviště v obci pro kontejnery na tříděný 

 odpad a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o vybudování nového stanoviště v obci pro 

kontejnery na tříděný odpad. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

      5. Projednala návrh rozpočtového opatření č.2/2019 (viz příloha č.1).   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019 dle přílohy 

č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      6. Byla seznámena se směrnicí č.1/2019 Směrnice k systému zpracování 

účetnictví, se kterou souhlasí. 

          Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí se směrnicí č.1/2019 Směrnice k systému 

zpracování účetnictví. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

      7. Byla seznámena se zaměřením skutečného stavu pozemků u č.p.109. Rozhodla o 

 vypracování geometrického plánu, dle kterého dojde k narovnání vlastnických 

 vzathů. Pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Rozhodla o vypracování geometrického plánu, dle kterého dojde 

k narovnání vlastnických  vzathů u č.p.109.  

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 



 

      8. Byla seznámena se smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-12-

 2006051/VB/015 mezi obcí Havlovice a ČEZ Distribuce, a.s. Rada se smlouvou 

 souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č.IE-12-2006051/VB/015 mezi obcí Havlovice a ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

      9. Stanovila termín a program mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                    
  Havlovice na 5.března 2019 od 17 hodin v KD. 

 

     Program: 

1. Zahájení  

2. Složení slibu nového zastupitele 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Program zasedání 

5. Zřízení návrhové komise 

6. Zřízení vyšetřovacího výboru 

7. Diskuze  

8. Přehled usnesení 

9. Závěr 

 

 

           V Havlovicích dne 26.2. 2019 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


