
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 15/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané  
ve čtvrtek 19. listopadu 2015. 

 

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

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Veřejná výzva na pracovní pozici 

         2. Poptávkové řízení 

                 3. Městská knihovna Trutnov - smlouvy 

        4. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 

        5. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2018 

        6. Návrh plánu práce na rok 2016 

        7. Návrh hospodářské činnosti obce na rok 2016 

        8. Hospic Anežky České  - žádost o příspěvek 

        9. Ceník služeb 

       10. Kácení stromů 

       11. Hasičský záchranný sbor – kontrola 

       12. COOP Jednota Dvůr Králové n.L. - nabídka 

 Rada obce: 

 
1. Vyhodnotila  veřejnou výzvu na pracovní pozici s názvem „Referent státní správy 

a samosprávy“ (viz příloha č.1). Na základě předem stanovených zadávacích 
podmínek rozhodla, že z důvodu nízkého počtu přihlášených uchazečů vypíše druhé 
kolo veřejné výzvy (viz příloha č.2). Uchazeči z kola prvního budou obeznámeni a 
zařazeni do vyhodnocení druhého  

 



 
 
 

kola, končícího dne 10.12.2015. Rada obce pověřuje starostu obce zveřejněním 
druhého kola veřejné výzvy. 
 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o vypsání druhého kola veřejné výzvy na 
pracovní pozici „ Referent státní správy a samosprávy“ dle přílohy č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 
 

2. Vyhodnotila výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim ZVZ na 
výběr dovavatele s názvem „Dodavatel elektřiny“ (viz příloha č.3). Na základě 
předem stanovených zadávacích podmínek rozhodla, že dodavatelem elektřiny 
bude vítěz výběrového řízení, firma ČEZ Zákaznické služby s.r.o, Guldenerova 
2577/19, 303 28 Plzeň. Tato firma podala nejvýhodnější nabídku na dodávku 
elektřiny pro naši obec na období let 2016 – 2017. Rada obce pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla, že dodavatelem elektřiny na období 2016 – 
2017 se stavá vítěz výběrového řízení firma ČEZ Zákaznické služby s.r.o. 
Plzeň. 

      Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

3.  Byla seznámena s návrhem Smlouvy o poskytování regionálních služeb uzavřenou 
mezi obcí Havlovice a Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově (viz 
příloha č.4). Se smlouvou souhlasí a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Dále 
byla seznámena s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace na nákup knih do 
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb uzavřenou mezi obcí 
Havlovice a Městskou knihovnou s regionálními funkcemi Trutnov (viz příloha č. 
5). Se smlouvou souhlasí a pověřuje starostu obce jejím podpisem Součástí této 
smlouvy je i žádost o poskytnutí dotace ve výši 5.000Kč na nákup knih do 
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2016(viz 
příloha č.6). S žádostí souhlasí a částku zařazuje do výdajové části rozpočtu na 
rok 2016. 

Návrh usnesení: 
 
Rada obce souhlasí se Smlouvou o poskytování regionálních služeb uzavřenou 
mezi obcí Havlovice a Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově  



 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 
 
Rada obce souhlasí se Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace na nákup 
knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb uzavřenou 
mezi obcí Havlovice a Městskou knihovnou s regionálními funkcemi Trutnov 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 
 
Rada obce souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000Kč na nákup knih do 
výměnných fondů na rok 2016 dle přílohy č.6. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

        4. Zpracovala návrh rozpočtu obce Havlovice na rok 2016 (viz příloha č.7)                
a předkládá ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení. 

 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2016 dle přílohy 
č. 7. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

5. Zpracovala návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2017 a 2018                    
(viz příloha č.8) a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení  

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu obce na roky 
2017 – 2018  dle přílohy č.8. 
 



 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Zpracovala návrh plánu práce obce Havlovice na rok 2016 (viz příloha č.9)          
a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení  

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem plánu práce obce Havlovice na rok 
2016 dle přílohy č.9. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

 

Usnesení bylo schváleno. 

 
7. Zpracovala návrh hospodářské činnosti na rok 2016 (viz příloha č.10) a předkládá 
ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení  

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem hospodářské činnosti na rok 2016  dle 
přílohy č.10. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro Hospic Červený 
Kostelec na rok 2016 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy (viz příloha 
č.11). 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000,-Kč 
pro Hospic Červený Kostelec na rok 2016 dle přílohy č. 11. 
 
 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  
 

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

9. Zpracovala nový ceník některých služeb v obci platný od 1.1.2016 (viz příloha č. 
12). Do navýšení cen služeb se nově promítne především platba DPH. 

10. Byla seznámena s žádostí o pokácení 5ks dřevin na p.p.č. 661/1 v k.ú. Havlovice, 
kterou podal žadatel Zdeněk Hrabánek, Havlovice 22, 542 32 Havlovice                 
(viz příloha č. 13). Rada obce po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 5ks dřevin na p.p.č. 661/1 v k.ú. 
Havlovice dle přílohy č. 13. 
 
 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

      11.Byla seznámena s Protokolem o kontrole na dodržování povinností stanovených 
předpisy o požární ochraně v naší obci provedenou Hasičským záchranným sborem 
Královéhradeckého kraje dne 15.10.2015 (viz příloha č.14). Ze zápisu ze dne 
10.11.2015 vyplývá, že nalezené závady musí být odstraněny zástupci obce a SDH 
Havlovice nejpozději do 31.3.2016. Rada pověřuje velitele SDH Havlovice a 
starostu obce vyřešením všech nedostatků ze zápisu nejpozději do 31.3.2016 

      12. Byla seznámena s nabídkou COOP Dvůr Králové n.L. družstvo, Legionářská 3031, 
544 14 Dvůr Králové na využití předkupního práva k nemovitostem v k.ú.Havlovice 
( st.p.č. 35 o výměře 569m2 s budovou č.p.61 – prodejna potravin)(viz příloha 
č.15). Rada obce rozhodla, že předkupního práva v tomto případě nevyužije a 
předkládá tento návrh ZO k posouzení a schválení. 

Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice rozhodla, že nevyužije předkupní právo v případě prodeje 
prodejny potravin dle přílohy č. 15.  

 
      Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

      Usnesení bylo schváleno. 

V Havlovicích dne 24.11.2015 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


