
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 7/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý         

28. května 2019 od 19 hodin. 

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

Martin Kult 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Smlouvy „Most ve Vsi“ 

        2. Cyklostezka Havlovice – Malá Strana 

        3. Most ve Vsi – výběr dodavatele 

        4. Oprava asfaltové komunikace 

              5. Rozpočtové opatření č.6/2019 

        6. Dokončení PD – Cyklostezka Havlovice – Most – Stadion 

        7. Havlovka - Banner 

  

 Rada obce:  

   1a) Byla seznámena s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Povodím Labe, 

s.p, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a obcí 

Havlovice (příloha č.1). Předmětem smlouvy je pozemek evidovaný jako 

pozemková parcela č.1452/1 v k.ú. Havlovice. Rada s návrhem smlouvy souhlasí a 

předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

           Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi Povodím Labe, s.p, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 

Předměstí, 500 03 Hradec Králové a obcí Havlovice zatíženého pozemku 

p.p.č. 1452/1 dle přílohy č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno   



 

 

 

    1b) Byla seznámena s návrhem Smlouvy o nájmu pozemku mezi Povodím Labe, s.p, 

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a obcí Havlovice   

(viz příloha č.2). Předmětem smlouvy je pozemek evidovaný jako pozemková 

parcela č.1452/1 v k.ú. Havlovice. Rada s návrhem smlouvy souhlasí a předkládá ho 

zastupitelstvu k projednání a schválení. 

           Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem Smlouvy o nájmu pozemku mezi 

Povodím Labe, s.p, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 

Hradec Králové a obcí Havlovice zatíženého pozemku p.p.č. 1452/1 dle 

přílohy č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno   

 

      2. Byla seznámena s rozhodnutím výboru SFDI o schválení žádosti obce Havlovice o 

dotaci v celkové výši 2.533.276 Kč na akci s názvem „Cyklostezka Havlovice – Malá 

Strana“. Rada s přijetím dotace souhlasí a předkládá ji zastupitelstvu k projednání a 

schválení. Tato částka bude součástí rozpočtového opatření č. 7/2019. 

Návrh usnesení: 

Rada obce souhlasí s přijetím dotace od SFDI v celkové výši 2.533.276 Kč  
na akci s názvem „Cyklostezka Havlovice – Malá Strana“. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

      3. Pověřuje organizací výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku 
malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č.136/2016 sb., o zadávání  
veřejných zakázek v platném znění na akci „ Most ve Vsi“ firmu Centrum rozvoje 
Česká Skalice, Vila Černých, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice a to za cenu dle 

předložené cenové nabídky  

           Návrh usnesení : 

            Rada obce pověřuje organizací výběrového řízení na veřejnou zakázku 
zadávanou jako zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 
zákona č.136/2016 sb., o zadávání  veřejných zakázek v platném znění 
na akci „ Most ve Vsi“ firmu Centrum rozvoje Česká Skalice, Vila 
Černých, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice a to za cenu dle 

předložené cenové nabídky.  



 

            Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

           Usnesení bylo schváleno. 

4. Seznámila se s cenovými nabídkami na opravu komunikací ve vsi, které                                                                      

předložila firma REPARE Trutnov s.r.o. Mladobucká 105, 541 02, Trutnov 4. Jedná 

se o opravu dvou komunikací vedoucích  k č.p. 367 a 280. Rada s cenovými 

nabídkami souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Navýšení částky za 

opravy bude součástí rozpočtového opatření č.6/2019. 

Návrh usnesení : 

            Rada obce Havlovice souhlasí s cenovými nabídkami na opravu dvou 
komunikací ve vsi, které předložila firma REPARE Trutnov s.r.o. 
Mladobucká 105, 541 02, Trutnov 4.            

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      5.  Projednala návrh rozpočtového opatření č.6/2019 (viz příloha č.3).   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.6/2019 dle přílohy 

č.3. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

       6. Rozhodla o dokončení zpracování projektové dokumentace cyklostezky       

„Havlovice – Most – Stadion“. Pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o dokončení zpracování projektové 

dokumentace cyklostezky“ Havlovice – Most – Stadion“.  

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

       7. Projednala žádost zapsaného spolku Čepelky o umístění reklamního banneru 

na akci s názvem „Havlovka 2019“ na skálu u mostu ve Vsi. Rada s žádostí 

souhlasí. 

 



 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s žádostí zapsaného spolku Čepelky o 

umístění reklamního banneru na akci s názvem „Havlovka 2019“ na 

skálu u mostu ve Vsi.  

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

 

           V Havlovicích dne 31. 5. 2019 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


