Obec Havlovice
Zápis č. 03/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí
9. února 2015.

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

Program: 1. Poptávkové řízení
2. Smlouva o výpůjčce
3. Vnitřní směrnice
4. Změna rozpočtu
5. SFŽP – podání žádosti
6. Poptávkové řízení

Rada obce:
1. a)Byla seznámena s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
mimo režim ZVZ na výběr zhotovitele akce „Chodníky a dešťová kanalizace
v obci Havlovice“ (viz příloha č.1). Z 5 oslovených firem byly obdrženy 2
cenové nabídky firem STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ,
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové a REPARE TRUTNOV s.r.o., opravy
komunikací, Mladobucká 105, 541 02 Trutnov. Na základě předem stanovených
zadávacích podmínek rozhodla, že dodavatelem akce bude vítěz výběrového řízení,
firma REPARE TRUTNOV s.r.o., opravy komunikací, Mladobucká 105, 541 02
Trutnov. Tato firma podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové výši 3.
341. 941,87Kč včetně DPH . Rada obce pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem.

b) Byla seznámena s výsledkem poptávkového řízení k podání cenové nabídky na
zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací zadávané mimo režim ZVZ
na akci s názvem „ Opěrná zeď u parku v Havlovicích“ (viz příloha č.2). Ze 3
oslovených firem byly obdrženy 3 cenové nabídky firem Špelda s.r.o. Česká Skalice,
František Zelinka Libňatov a STRKO – Josef Středa Starý Rokytník. Na základě
předem stanovených zadávacích podmínek rozhodla, že dodavatelem akce bude
vítěz výběrového řízení, firma STRKO – Josef Středa Starý Rokytník. Tato firma
podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové výši 308. 402Kč včetně DPH
. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

c) Byla seznámena s výsledkem poptávkového řízení k podání cenové nabídky na
zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací zadávané mimo režim ZVZ
na akci s názvem „ Komunikace U urnového háje“ (viz příloha č.3). Bylo
obdrženo 6 cenových nabídek firem Eurovia CS a.s. Hradec Králové, COLAS CZ a.s.
Praha, REPARE TRUTNOV s.r.o. Trutnov, STRABAG a.s. Hradec Králové, Špelda
s.r.o. Česká Skalice a Stav.dopr.Trutnov s.r.o. Trutnov. Na základě předem
stanovených zadávacích podmínek rozhodla, že dodavatelem akce bude vítěz
výběrového řízení, firma COLAS CZ a.s. Praha. Tato firma podala ekonomicky
nejvýhodnější nabídku v celkové výši 957. 957Kč včetně DPH . Rada obce
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

2. Byla seznámena se smlouvou o výpůjčce mezi ing. Pavlem Dvořáčkem a obcí
Havlovice (viz příloha č.4). Předmětem této smlouvy je bezplatné a dočasné
užívání kožené sedací soupravy tmavohnědé barvy, která se skládá z pohovky a
dvou křesel v kanceláři starosty obce. Se smlouvou souhlasí a pověřuje
místostarostu podpisem smlouvy.

3. Upravila znění vnitřní směrnici obce Havlovice z roku 2007 o stanovení podmínek o
provozování motorových vozidel (viz příloha č.5). Tato směrnice upravuje
podmínky pro užívání silničních motorových vozidel v účetní jednotce a související
odpovědnosti příslušných pracovníků.

4. Na doporučení auditorské firmy a z důvodu možnosti operativního řešení
rozpočtových změn ke konci kalendářního roku, navrhuje zastupitelstvu obce
zplnomocnění rady ke schvalování rozpočtových změn do maximální výše 200.
000Kč v tomto období. Rada obce předkládá tento návrh zastupitelstvu
k projednání a schválení.

5. Rozhodla o podání žádosti o dotaci ze SFŽP na zakoupení obecní techniky pro svoz
bioodpadu a tříděného odpadu.
6. 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 „ Rozšíření komunikace U urnového háje“. Zpracovala zadávací
dokumentaci poptávkového řízení (viz příloha č.6) a stanovila okruh firem (viz
příloha č.7), které budou vyzvány k podání cenové nabídky.

V Havlovicích dne 16.2.2015

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

