Obec Havlovice
Zápis č. 5/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí
14. března 2016.

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

Program: 1. Poptávkové řízení - vyhodnocení
2. Změna rozpočtu č.1/2016
3. Závazné ukazatele obecního rozpočtu
4. Směrnice obce
5. Přílohy k zápisu z jednání rady obce
6. Úpění na řece Úpě – žádost o dar
7. Pečovatelská služba Úpice – doplatek obce
8. Kácení stromů
9. Zřízení podúčtu k běžnému účtu obce
10. Výpověď mandátní smlouvy
11. Stanovení termínu a programu 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Havlovice

Rada obce:
1. a) 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 „Výměna střešní krytiny na garážích v Havlovicích“ (viz
příloha č.1). Byly obdrženy 3 cenové nabídky. Na základě předem stanovených
zadávacích podmínek rozhodla, že dodavatelem akce bude vítěz výběrového řízení
firma GOS cz s.r.o., Skřivánčí 958, 541 01 Trutnov. Tato firma podala ekonomicky

nejvýhodnější nabídku v celkové výši 602 973Kč včetně DPH. Rada obce
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice rozhodla, že vítězem poptávkového řízení na
dodavatele akce s názvem „Výměna střešní krytiny na garážích v
Havlovicích“ se stala firma GOS cz s.r.o., Skřivánčí 958, 541 01 Trutnov.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
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 „Výsadba zeleně v parku T.G.Masaryka v Havlovicích“ (viz
příloha č.2). Byly obdrženy 4 cenové nabídky. Na základě předem stanovených
zadávacích podmínek rozhodla, že dodavatelem akce bude vítěz výběrového řízení DiS.
Jan Lonc, Střeziměřice 5. Tato firma podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku
v celkové výši 279 435Kč včetně DPH. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice rozhodla, že vítězem poptávkového řízení na
dodavatele akce s názvem „Výsadba zeleně v parku T.G.Masaryka v
Havlovicích“ se stal DiS. Jan Lonc, Střeziměřice 5.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

2. Zpracovala změnu rozpočtu č.1/2016 (viz příloha č.3) a předkládá ji
zastupitelstvu k projednání a schválení.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí se změnou rozpočtu č.1/2016 dle přílohy
č.3.
Výsledek hlasování: pro 4
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdrž. 0

3. Souhlasí s doporučením Krajských auditorů, aby závaznými ukazateli v odvětvovém
členění schváleného rozpočtu na rok 2016 byly paragrafy. Návrh předkládá
zastupitelstvu k projednání a schválení.
Návrh usnesení :
Souhlasí, aby závaznými ukazateli v odvětvovém členění schváleného
rozpočtu na rok 2016 byly paragrafy.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

4. Schválila směrnice obce (viz příloha č.4) které budou platné od 15.3.2016.
Návrh usnesení :
Rada obce schvaluje směrnice obce dle přílohy č.4 které budou platné od
15.3.2016.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

5. Nesouhlasí se zveřejňováním příloh z jednání rady obce v el. podobě. Přílohy budou
k nahlédnutí na obecním úřadě a to i pro zastupitele obce v souladu s § 101, odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění.
Návrh usnesení:
Rada obce nesouhlasí se zveřejňováním příloh z jednání rady obce v el.
podobě v souladu s § 101, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. v platném
znění.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
6. Projednala žádost ( viz příloha č.5) o poskytnutí finančního daru ve výši 3 000Kč
na obnovenou akci s názvem „ Úpění 2016“, podanou organizátorem akce panem
Alešem Andršem. Tato akce se uskuteční v naší obci dne 18.6.2016. Rada
s poskytnutím daru souhlasí.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši
3 000Kš na akci s názvem „Úpění 2016“.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
7. Souhlasí s kalkulací nákladů pro poskytování pečovatelské služby Města Úpice pro
obec Havlovice (viz příloha č.6), které se týkají doplatku k mzdovým nákladům
pečovatelky a nákladů na cestovné a předkládá tyto podklady zastupitelstvu k
projednání a schválení.
Návrh usnesení :
Rada obce souhlasí s kalkulací nákladů pro poskytování pečovatelské služby
Města Úpice pro obec Havlovice (viz příloha č.6)

Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
8. Byla seznámena s žádostí o pokácení 10ks smrků ztepilých a 2ks bříz
bradavičnatých na p.p.č. 807 v k.ú. Havlovice, kterou podala Obce Havlovice,
Havlovice č.p. 146, 542 32 Úpice (viz příloha č. 7). Rada obce po předešlém
místním šetření s žádostí souhlasí. Budou pokáceny stromy, které jsou napadeny
kůrovcem, které ohrožují bezpečnost a které brání novému postupnému
uspořádání zeleně v urnovém háji. Dřevní hmota bude nabídnuta občanům
k odkoupení obálkovou metodou se slevou za provedení kompletního úklidu. Rada
pověřuje starostu obce zajištěním prodeje dřeva.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 10ks smrků ztepilých a 2ks
bříz bradavičnatých na p.p.č. 807 v k.ú. Havlovice dle přílohy č. 7.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

9. Pověřuje starostu obce zřízením podúčtu k běžnému účtu, vedeného u ČS, a.s. pro
potřeby budoucího fondu oprav obecního vodovodu.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice pověřuje starostu obce zřízením podúčtu k
běžnému účtu, vedeného u ČS, a.s. pro potřeby vzniklého fondu oprav
obecního vodovodu.

Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
10. Rozhodla o zrušení mandátní smlouvy (viz příloha č. 8) uzavřenou mezi Obcí
Havlovice a firmou In VV.spol.s.r.o., Žižkova 457, Trutnov ze dne 1.4.2006 týkající
se výkonu mzdové a personální agendy k 31.5.2016.
Návrh usnesení :
Rada Rozhodla o zrušení mandátní smlouvy (viz příloha č. 8) uzavřenou
mezi Obcí Havlovice a firmou In VV.spol.s.r.o., Žižkova 457, Trutnov ze
dne 1.4.2006 týkající se výkonu mzdové a personální agendy
k 31.5.2016.

Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
11. Stanovila termín a program 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Havlovice na úterý 22. března 2016 od 18 hodin v KD.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Program zasedání
4. Zřízení návrhové komise
5. Kontrola usnesení
6. Zpráva o činnosti rady obce
7. Revokace usnesení ZO
8. Změna rozpočtu č.1/2016
9. Závazné ukazatele obecního rozpočtu
10. Přílohy k zápisům z jednání rady obce
11. Pečovatelská služba města Úpice
12. Stanovení termínů plenárních zasedání
13.Most U mandle a vymáhání škody - výsledek
14. Revokace odměn předsedů komisí, nevolení komise stavební
15.Týdenní svoz komunálního odpadu celoroční, plus bezplatný zelený odpad

16.Žádost o hloubkový audit na základě nedostatků přezkumu hospodaření obce za
rok 2015
17. Předkupní právo na obchod
18.Diskuze
19.Návrh usnesení
20.Závěr

V Havlovicích dne 17.3.2016

starosta

místostarosta

ing. Pavel Dvořáček

Martin Kult

