
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 10/2015 z jednání Rady obce Havlovice, které se konalo  

v úterý 21. července 2015. 

 

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

Spielberger   

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Smlouva o poskytnutí dotace 

         2. Oprava hasičského auta – výběr dodavatele 

                 3. Veřejnoprávní smlouva 

        4. Prodejna Jednota 

        5. Výstavba chodníků v obci 

        6. Finanční dar 

   

Rada obce: 

 

1. Byla seznámena se smlouvou mezi obcí Havlovice a Královehradeckým krajem o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele na realizaci 

projektu s názvem „ Oprava hasičského vozidla CAS 24 LIAZ“, evidovaného 

pod číslem RG/2015/52 (viz příloha č. 1). Se smlouvou souhlasí a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

2.  Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku 

malého rozsahu na dodavatele zakázky zadávané mimo režim ZVZ na akci 

s názvem „Oprava hasičského vozidla CAS 24 LIAZ“. Zpracovala zadávací 

dokumentaci poptávkového řízení (viz příloha č.2) a stanovila okruh firem (viz 

příloha č.3), které budou vyzvány k podání cenové nabídky. 

 

 



 

3. Byla seznámena se zněním návrhu nové veřejnoprávní smlouvy o výkonu části 

přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřenou mezi Obcí 

Havlovice a Městem Trutnovem (viz příloha č.4). Se zněním smlouvy souhlasí a 

předkládá ji zastupitelstvu k projednání a schválení. 

      4. Starosta seznámil členy rady s výsledkem jednání se zástupci firmy Jednota Dvůr 

Králové nad Labem – družstvo COOP o případném znovuotevření obchodu v obci. 

Z výsledku jednání vyznělo, že Jednota má zájem prodejnu pronajmout jinému 

zájemci nebo prodat. Rada obce pověřuje starostu dalším jednáním v této věci, 

vedoucím k otevření obchodu v naší obci. 

5. Byla senámena s předáním dvou staveb se společným  názvem „ Chodníky a 

dešťová kanalizace v obci Havlovice“ zhotoviteli, firmě REPARE Trutnov s.r.o., 

která zahájila stavební práce dne 21.7.2015. Předběžné ukončení obou staveb je 

plánováno 23.10.2015. 

      6. Rada obce doporučuje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000Kč z rozpočtu 

obce  naší občance paní Andree Kejzlarové, Havlovice č.p. 12, z důvodu tíživé 

životní situace způsobené úmrtím manžela. Finanční dar bude předmětem 

rozpočtové změny, schvalované zastupitelstvem obce. 

 

 

        V Havlovicích dne 23.7.2015 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


