
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 07/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané ve středu 

6. května 2015. 

 

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

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Uzavření místní komunikace 

         2. Rozhodnutí o přidělení příspěvku 

                 3. Zpráva o hospodaření v lesích v roce 2014 

        4. Vít Eduard – nabídka 

        5. Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih 

        6. COLAS CZ, a.s. – dodatek ke smlouvě 

        7. GSM – hlídač hladiny 

        8. Dotazník pro spoluobčany 

        9. Sborník Rodným krajem 

       10. Dětské hřiště – výběr dodavatele 

  

 Rada obce: 

1. Souhlasí s žádostí o uzavření místní komunikace, zaslanou SK BP Lumen Úpice. 
Jedná se o úsek komunikace p.p.č. 1372/1 v k.ú. Havlovice od betonového mostu 
po rozcestí na Malé straně. Důvodem uzávěrky místní komunikace je konání 
cyklistických závodů dne 30.5.2015 od 7 do 17 hodin (viz příloha č.1). 

      2. Byla seznámena s rozhodnutím o přidělení příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 

2015 na akci s názvem „ Havlovice – chodník a dešťová kanalizace“ (viz 

příloha č.2).    



 
 
 
 

Dotace ve výši 85% je z uznatelných nákladů. Stavbu provede firma REPARE 
Trutnov s.r.o. Předpokládaný termín zahájení stavby je naplánován na 15.8.2015. 
Rada rozhodla, že stavební dozor pro tuto akci bude vykonávat pan Miroslav Starý, 
bydlištěm Puškinova 246, Úpice. 

3. Byla seznámena se zprávou o hospodaření v lesích za rok 2014 (viz příloha č.3). 
Zprávu o hospodaření bere na vědomí.  

 4. Projednala nabídku na odkoupení pozemků, kterou obci Havlovice zaslal pan Vít 

Eduard, Havlovice č.p.278 (viz příloha č.4). Rada s nabídkou souhlasí a 
pověřuje starostu obce zpracováním znaleckého posudku.   

      5. Byla seznámena s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do 
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb uzavřenou mezi obcí 
Havlovice a Městskou knihovnou Trutnov. Z návrhu vyplývá, že od roku 2013 by 
obec měla přispívat na nákup nových knih ročně 5000,-Kč. Vzhledem k tomu, 
že obec knih z výměnných fondů využívá, rada s návrhem souhlasí. Tato částka 
bude předmětem rozpočtové změny. 

      6. Byla seznámena s dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2015 uzavřené 
mezi obcí Havlovice a firmou COLAS CZ, a.s., týkajícího se změny rozsahu 
stavebních prací (viz příloha č.5). S dodatkem souhlasí a předkládá ho ZO 
k posouzení a schválení. Dále byla seznámena s dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 18.2.2015 uzavřené mezi obcí Havlovice a firmou COLAS CZ, a.s., týkajícího 
se změny termínu dokončení díla (viz příloha č.6). 

      7. Byla seznámena s cenovou nabídkou na dodávku a montáž hladinového 

hlídače, včetně servisní smlouvy zpracovanou firmou REGIA FACILITY, 

Zborovská 716/27, Praha. Pověřuje místostarostu doplněním informací ohledně 
servisu zařízení.  

     8. Zpracovala dotazník pro oslovení občanů obce za účelem získání odpovědí na dva 
okruhy otázek „Četnost odvozu komunálního odpadu (popelnic) firmou Transport 
Trutnov“ a „Doba svícení veřejného osvětlení“ (viz příloha č.7). Vyplněný dotazník 
mohou spoluobčané odevzdávat do 31.5.2015 na OÚ. 

9. Rozhodla na základě podané žádosti ( viz příloha č.8) o poskytnutí finanční 
podpory pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec na vydávání sborníku 
Rodným krajem ve výši 3.000,-Kč pro rok 2015. 

10. Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku 
malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací zadávané mimo režim ZVZ na akci s 
názvem „Výměna herních prvků na dětském hřišti“. Zpracovala zadávací 
dokumentaci poptávkového řízení (viz příloha č.9) a stanovila okruh firem (viz 

příloha č.10), které budou vyzvány k podání cenové nabídky.Tato akce se bude 
realizovat pouze v případě získání dotace z MMR -  dotační titul č.2. 



 

 

 

 

        V Havlovicích dne 12.5.2015 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


