Obec Havlovice
Zápis č. 14/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané
ve čtvrtek 29. října 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. Rozšíření veřejného osvětlení
3. Osvětlení vánočního stromu
4. Poptávkové řízení
5. Oprava kamenného kříže na Podhradí
6. Kácení dřevin
7. Letecký snímek obce
8. SNK Rovnováha - žádost
Rada obce:

1. Rozhodla o obsazení nového pracovního místa na OÚ v Havlovicích s názvem
referent státní správy a samosprávy. Souhlasí s vypsáním veřejné výzvy na toto
pracovní místo. Zpracovala obsah výzvy (viz příloha č.1) a pověřuje starostu
obce zveřejněním veřejné výzvy.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice souhlasí s vypsáním veřejné výzvy na pracovní pozici
„ Referent státní správy a samosprávy“.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

2. Rozhodla o rozšíření veřejného osvětlení v obci o 4ks pouličních svítidel. Jedná se o
posílení osvětlení nově vybudovaného chodníku u bytovek a dále v úseku
vedoucího od p. Balcara směrem ke KD. Souhlasí s cenovou nabídkou, podanou
firmou Štěpánský a Fišer – Elektromontáže, Spojenecká 68, Trutnov (viz přiloha
č.2). Pověřuje starostu obce realizací akce.

Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice souhlasí s rozšířením veřejného osvětlení v obci.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

3. Byla seznámena s cenovou nabídkou na osvětlení vánočního stromu v parku T.G.M.
zpracovanou firmou Ateliér Maur s.r.o, Libušínská 575/82, Plzeň (viz přiloha č.3).
Ze čtyř navržených barevných variant vybrala variantu bílo - modrou. Rada
pověřuje starostu obce nákupem osvětlení.
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice souhlasí s nákupem osvětlení vánočního stromu v parku
T.G.M.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
4. Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku
malého rozsahu na dodavatele elektřiny zadávané mimo režim ZVZ v souladu
s organizačním opatřením obce Havlovice – „ Směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“ na akci s názvem „ Dodavatel elektřiny“. Zpracovala
zadávací dokumentaci poptávkového řízení (viz příloha č.4). a stanovila okruh
firem, které budou vyzvány k podání cenové nabídky (viz příloha č.5).
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice souhlasí s vypsáním poptávkového řízení k podání cenové
nabídky na zakázku malého rozsahu na dodavatele elektřiny.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

5. Rozhodla o rozdělení pozemků p.p.č. 940/1 a 1429/9 v k.ú. Havlovice
geometrickým plánem za účelem pozdějšího odkupu. Důvodem dělení pozemků je
záměr rekonstrukce historického kamenného kříže v části obce na Podhradí. Dále
pověřuje starostu obce zajištěním zpracování geometrického plánu.
Návrh usnesení :

Rada obce Havlovice souhlasí s rozdělením pozemků p.p.č. 940/1 a 1429/9
v k.ú. Havlovice geometrickým plánem z důvodu pozdější rekonstrukce
kamenného kříže.

Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
6. Byla seznámena s žádostí o pokácení 5ks dřevin na p.p.č. 805/7 v k.ú. Havlovice,
kterou podali žadatelé Jiří Dynter a Hana Hrochová, bydliště Náměstí T.G.M. 4,
Úpice a Jaroslava Dynterová, Pod Skalkou 1001, Úpice. Rada obce po předešlém
místním šetření s žádostí souhlasí. Déle byla seznámena s žádostí o pokácení 3ks
dřevin na p.p.č. 740/2 v k.ú. Havlovice, kterou podali žadatelé Marie Neprašová a
Milan Vilímek, bydliště Na Lysinách 457/20, Hodkovičky, Praha 4. Rada obce po
předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.
7. Byla seznámena s cenovou nabídkou, zaslanou firmou JAS AIR CZ s.r.o. sídlem
Letiště Hosín, 373 41 Hluboká nad Vltavou, na snímky leteckých fotografií 2016
naší obce (viz příloha č.6). Rada s nabídkou souhlasí a požaduje vyhotovení
snímku ve formátu 80x120cm.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s vytvořením leteckého snímku pro potřeby obce
ve formátu 80x120cm.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
8. Projednala emailovou žádost, zaslanou dne 15.10.2015 zastupitelem J. Čepelkou za
SNK Rovnováha (viz příloha č.7). Z žádosti vyplývá, že členové Rady obce
neuhradili vzniklou škodu ve výši 6.000Kč, která dle názoru sdružení Rovnováha
vznikla obci při stavbě zdi v parku T.G.M. Rada bere tuto žádost na vědomí a další
kroky projedná s právníky, kteří zastupují naší obec.
V Havlovicích dne 1.11.2015

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

