Obec Havlovice
Zápis č. 05/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané ve
čtvrtek 12. března 2015.

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

Program: 1. Hospodaření obce za rok 2014
2. Hospodářská činnost v roce 2014
3. Návrh finančního plánu pro hospodářskou činnost v roce 2015
4. Hopodaření příspěvkové organizace Základní školy Havlovice za rok 2014
5. Rozpočet Základní školy Havlovice na rok 2015
6. Rozpočet obce na rok 2015
7. Plán práce na rok 2015
8. Rozpočtový výhled 2016 - 2017
9. Obecně závazná vyhláška
10. Kácení stromu
11. Výroční zpráva o poskytování informací
12. Jezírko v parku T.G.M.- poptávkové řízení
13. Sazebník úhrad za poskytování informací
14. Asfaltový povrch u Zvoničky – poptávkové řízení
15. Stanovení programu a termínu 1. Veřejného zasedání zastupitelstva obce

Rada obce:
1. Byla seznámena s výsledkem hospodaření obce za rok 2014 (viz příloha č.1).
Tento dokument předkládá zastupitelstvu obce k projednání a schválení.
2. Byla podrobně seznámena s výsledkem hospodářské činnosti obce v roce 2014(viz
příloha č.2). Tento předkládá zastupitelstvu obce k projednání a schválení.
3. Zpracovala návrh finančního plánu pro hospodářskou činnost na rok 2015(viz
příloha č.3) a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení.
4. Byla seznámena s hospodářským výsledkem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Havlvovice za rok 2014 (viz příloha č.4). Ze zprávy vyplývá, že hospodaření za rok
2014 skončilo přebytkem ve výši 152.186,90 Kč. Rada souhlasí, aby tato částka
byla převedena do rezervního fondu ZŠ.
5. Ředitel ZŠ a MŠ Havlovice předložil návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok
2015 v celkové výši 700.000Kč (viz příloha č.5). Rada obce s návrhem
souhlasí a tento rozpočet bude zapracován do návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
6. Zpracovala rozpočet obce Havlovice na rok 2015 (viz příloha č.6) a předkládá ho
zastupitelstvu obce k projednání a schválení.
7. Zpracovala návrh plánu práce obce Havlovice na rok 2015 (viz příloha č.7)
a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení.
8. Zpracovala návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 a 2017 (viz příloha č.8)
a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení.
9. Zpracovala návrh Obecně závazné vyhlášky obce Havlovice o stanovení systému
shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Havlovice (viz příloha
č.9) a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení.
10. Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks borovice na p.p.č. 805/8 v k.ú.
Havlovice, kterou podal pan Karel Píša, Pod Skalkou 1001, Úpice. Rada obce po
předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.
11. Souhlasí s Výroční zprávou o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za
rok 2014. (viz příloha č.10).
12. Vyhodnotila cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních

prací na akci s názvem „ Jezírko v parku T.G.M.“ (viz příloha č.11).Zakázka
byla přidělena firmě STRKO Josef Středa, Starý Rokytník, které předložila
ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku.
13. Zpracovala sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č.106/1999
Sb. (viz příloha č.12). Sazebník je platný od 13.3.2015.

14. 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 „ Dokončení komunikace k urnovému háji.“. Zpracovala zadávací
dokumentaci poptávkového řízení (viz příloha č.13) a stanovila okruh firem (viz
příloha č.14), které budou vyzvány k podání cenové nabídky. Toto poptávkové
řízení bylo zahájeno na doporučení stavební komise a po konzultaci s odborníky.
Jedná se o pokládku druhé konečné vrstvy asfaltu na rozšiřovanou komunikaci
k urnovému háji. V případě, že by se na rozšiřovanou část komunikace položila
pouze podkladní vrstva a pokládka další by se odložila na příští rok, mohlo by dojít
k rozlámání asfaltu vlivem nákladní dopravy.
15. Stanovila termín a program 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Havlovice na čtvtrek 26. března 2015 od 18 hodin v KD.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Zvukový záznam z veřejného zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Hospodaření obce Havlovice za rok 2014
6. Hospodářská činnost v roce 2014
7. Hospodáření Základní školy Havlovice v roce 2014
8. Rozpočet obce na rok 2015
9. Schválení dodavatele akce „Chodníky a dešťová kanalizace v obci Havlovice“
10. Finanční plán pro hospodářskou činnost v roce 2015
11. Rozpočtový výhled 2016 - 2017
12. Plán práce na rok 2015
13. Obecně závazná vyhláška obce
14. Schválení rozpočtových změn radou obce
15. Diskuze
16. Schválení návrhu usnesení
17. Závěr

V Havlovicích dne 17.3.2015

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

