
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 04/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 
23. února 2015. 

 

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

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Poptávkové řízení 

         2. Zpracování žádosti o dotaci na SFŽP 

         3.  Smlouva o půjčce – dodatek 

4. Havlovické noviny – tiskárna 

5. Rámcová partnerská smlouva 

                  6. Žádost o dotaci  

                 7. Spolky – příspěvek na činnost 2015 

        8.  Kácení stromů 

        9.  Kancelářský nábytek – obecní úřad 

       10.  Prezentace obce 

          Rada obce: 

1. Byla seznámena s výsledkem poptávkového řízení k podání cenové nabídky na 
zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací na akci s názvem „ 
Rozšíření asfaltové komunikace k urnovému háji“ (viz příloha č.1). Ze 3 
oslovených firem byly obdrženy 2 cenové nabídky firem COLAS a.s. a František 
Zelinka Libňatov. Na základě předem stanovených zadávacích podmínek rozhodla, 
že dodavatelem akce bude vítěz výběrového řízení, firma COLAS a.s.. Tato firma 
podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové výši 278.108,70Kč včetně 
DPH . Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným 
dodavatelem. 

 



 

 

2.  Byla seznámena s výsledkem poptávkového řízení na zpracovatele žádosti, včetně 
následné administrace, na SFŽP do Operačního programu Životního prostředí – 
prioritní osa 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady (viz příloha č.2). Rada rozhodla, 
že vítězem poptávkového řízení je firma CENTRUM ROZVOJE Česká 
Skalice,o.p.s., která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Rada obce 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybranou firmou. 

3. Byla seznámena s dodatkem č.1 ke smlouvě o půjčce mezi firmou SILVA a.s. a 
obcí Havlovice (viz příloha č.3).  Z dodatku vyplývá, že platnost původní 
smlouvy se prodlužuje do 31.3.2016. S dodatkem č.1 souhlasí a pověřuje starostu 
obce jeho podpisem. 

4. Souhlasí s cenovou nabídek tiskařské firmy TISKÁRNA V&H Print Hlávko, s.r.o.  
na tisk 900ks Havlovických novin. 

      5. Byla seznámena s Rámcovou partnerskou smlouvou o partnerství mezi MAS 
Království – Jestřebí o.p.s. a obcí Havlovice (viz příloha č. 4). Rada se smlouvou 
souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

      6. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu hasičské cisterny (viz příloha č. 5) 
na KÚ Královéhradeckého kraje. 

      7. Byla seznámena s žádostmi jednotlivých spolků o příspěvek z rozpočtu obce na 
jejich činnost v roce 2015. Rada jednotlivé žádosti posoudila a rozhodla o výši 
příspěvků (viz příloha č.6), která bude součástí schvalovaného rozpočtu obce na 
rok 2015.   

      8. Byla seznámena s žádostí o pokácení vybraných stromů v parku T.G.M., kterou 
podala obec Havlovice. Rada obce po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí. 
Kácení stromů je součástí celkové revitalizace parku.  

      9. Projednala cenové nabídky na výrobu kancelářského nábytku (viz příloha č.7). 
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložilo Truhlářství Zima. Rada pověřuje 
starostu zadáním výroby nábytku dle předloženého návrhu.  

     10. Rada obce souhlasí s prezentací obce v letních turistických novinách Kladské 
pomezí v rozsahu formátu A4. 

 

      V Havlovicích dne 1.3.2015 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


