Obec Havlovice
Zápis č. 08/2015 z jednání Rady obce Havlovice, které se konalo
v úterý 26. května 2015.

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

Program: 1. Poptávka řízení – dětské hřiště
2. Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Havlovice – žádost o podporu
3. Poptávkové řízení – odpady v obci Havlovice
4. Změna rozpočtu č. 1/2015
5. Cedule
6. Znalecký posudek – ocenění pozemků

Rada obce:
1. Byla seznámena s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
mimo režim ZVZ na výběr zhotovitele akce s názvem „ Výměna herních prvků
na dětském hřišti“ (viz příloha č.1). Ze 3 oslovených firem byly obdrženy 3
cenové nabídky firem Berger – HUCK s.r.o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení,
B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec a Palis Plzeň s.r.o.,
Kokořov 24, 330 11 Třemošná. Na základě předem stanovených zadávacích
podmínek rozhodla, že zhotovitelem akce bude vítěz výběrového řízení, firma
B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec. Tato firma podala
ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové výši 599. 264,60Kč včetně DPH.
Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

2. Bere na vědomí schválení žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na projekt s názvem „Zkvalitnění nakládání

s odpady v obci Havlovice“. Získaná dotace tvoří 90% z uznatelných nákladů.
3. Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku
malého rozsahu na dodavatele zakázky zadávané mimo režim ZVZ na akci
s názvem „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Havlovice“. Zpracovala
zadávací dokumentaci poptávkového řízení (viz příloha č.2) a stanovila okruh
firem (viz příloha č.3), které budou vyzvány k podání cenové nabídky.
4. Zpracovala změnu rozpočtu č.1/2015 (viz příloha č.4) a předkládá ji
zastupitelstvu k projednání a schválení.
5. Byla seznámena s novými grafickými návrhy cedulí, označující začátek a konec obce
(viz příloha č.5). Ze dvou návrhů vybrala jeden vítězný, jehož výroba bude
hrazena z rozpočtu svazku obcí Jestřebí hory.
6. Byla seznámena se znaleckým posudkem, zpracovaným znalcem ing. Jindřichem
Lukavským na ocenění lesních pozemků a porostů na nich rostoucích (viz příloha
č.6). Rada souhlasí, aby výstupů ze znaleckého posudku bylo použito jako podkladů
k budoucí kupní smlouvě.

V Havlovicích dne 2.6.2015

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

