
                                      Obec Havlovice 

Zápis č. 16/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí    

26. listopadu 2018 od 15 hodin. 

Přítomni:    Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, Stanislav Mach 

Omluveni:  Martin Spielberger 

Hosté: Michal Kudrnáč, Pavel Dohnal 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Poptávkové řízení 

                 2. Kupní smlouva 

         3. Rozpočtové opatření č.13/2018 

         4. Kabelová televize - informace 

         5. Noví členové zastupitelstva 

         6. Změna využití dotace 

         7. Žádost TJ Sokol 

         8. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 

         9. Návrh finančního plánu pro hospodářskou činnost na rok 2019 

        10. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice 

        11. Návrh střednědobého výhledu obce na roky 2020 a 2021 

        12. Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2020 a 2021 

        13. Návrh plánu práce na rok 2019 

        14. Místní program obnovy vesnice 

        15. Rozšíření programu veřejného zasedání 

        16. Stanovení termínu a programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

     Havlovice 

 

       



 

Rada obce:  

1. Byla seznámena s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

mimo režim ZVZ na výběr dodavatele akce „DA pro evakuaci a nouzové 

zásobování obyvatel obce Havlovice a okolí“ (viz příloha č.1). Ze 3 

oslovených firem byla obdržena 1 cenová nabídka firmy KOBIT-THZ s.r.o. 

Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, která podala conovou nabídku ve výši 1.728.727 

Kč včetně DPH. S výsledkem souhlasí a přdkládá ho zastupitelstvu k projednání a 

schválení. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zakázku  

s názvem „DA pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obce 

Havlovice a okolí“. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 

      2. Byla seznámena s kupní smlouvou na prodej nemovitosti mezi klientem obcí 

Havlovice a Abrahamem Hendricusem Koolem, Oude Leedeweg 59, 2641 NM 

Pijnacker, Nizozemské království. Předmětem smlouvy je koupě nemovitosti č.p. 

59 na p.p.č. 36 včetně 6 pozemků do vlastnictví obce Havlovice. Rada se 

smlouvou souhlasí a předkládá ji zastupitelstvu k projednání a schválení. Částka 

za odkoupení bude součástí rozpočtového opatření č.14/2018. 

          Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
nemovitosti  č.p. 59 na p.p.č. 36 včetně 6 pozemků, mezi klientem obcí 
Havlovice a Abrahamem Hendricusem Koolem, Oude Leedeweg 59, 2641 
NM Pijnacker, Nizozemské království.       

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

      3. Projednala a schválila návrh rozpočtového opatření č.13/2018 (viz příloha 

č.2).   

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtového opatření 

č.13/2018 dle přílohy č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 



 

      4. Pan Pavel Dohnal informoval členy rady o aktuálním stavu kabelové televize 

 v obci. Z výsledku je patrné, že současný stav kvality přijímaného analogového 

 signálu je na nevyhovující úrovni. Z důvodu přechodu Českých radiokomunikací 

 na modernější formát vysílání DVB –T2 se bude muset upravit režim vysílání i 

 v naší kabelové televizi. Rada bere zrpávu na vědomí a pověřuje starostu a 

 místostarostu dalším jednáním v této věci.  

      5. Dle § 56 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí rozhodla o oslovení v pořadí 

čtvrtého náhradníka na uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce z kandidátní 

listiny Sdružení Rovnováha pana Josefa Friebela. Čtvrtý náhradník byl osloven na 

základě písemné rezignace druhého a třetího náhradníka Jaroslava Kábrta a 

Jindřicha Kaizra. Pověřuje starostu obce předáním písemné informace o tom, že se 

pan Josef Friebel stali členem zastupitelstva obce, a kterým dnem se jimi stal. 

 Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla  dle § 56 odst.1 zákona o volbách do       

zastupitelstev obcí o oslovení čtvrtého náhradníka na uprázdněný mandát 

v zastupitelstvu obce z kandidátní listiny Sdružení Rovnováha pána 

Josefa Friebela. 

Výsledek hlasování:  pro  4   proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

       6. Byla seznámena s žádostí o změnu využití finanční dotace poskytnuté 

z rozpočtu obce Havlovice. Žádost podal DAK Havlovice. Dotace bude nově 

využita na zakoupení otočného jeviště. Rada se změnou souhlasí. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce souhlasí se změnou čerpání finanční dotace DAK Havlovice 
poskytnuté z rozpočtu obce Havlovice. 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

      7. Na základě žádosti TJ Sokol Havlovice rozhodla o bezúplatném převodu 

obecního zahradního traktůrku do vlastnictví TJ Sokol Havlovice. 

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice rozhodla o bezúplatném převodu obecního 

zahradního traktůrku do vlastnictví TJ Sokol Havlovice. 

  

           Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 



      

 
     8. Byla seznámena s návrhem rozpočtu obce Havlovice na rok 2019 (viz příloha č.3). 
        S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení. 
 
      Návrh usnesení: 

  Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2019 dle                                                                                     
 přílohy č. 3. 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 

 
 9. Seznámila se s návrhem finančního plánu pro hospodářskou činnost na rok 2019  
 (viz příloha č.4). S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu obce 
 k projednání a schválení. 

 
 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem finančního plánu pro 
 hospodářskou činnost na rok 2019 dle přílohy č. 4. 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

    10. Ředitel ZŠ a MŠ Havlovice předložil návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2019 
 (viz příloha č.5). Rada obce s návrhem souhlasí a a předkládá ho zastupitelstvu 
 obce k projednání a schválení.  

 
  Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na 
 rok 2019 dle přílohy č. 5. 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

11. Byla seznámena s návrhem střednědobého výhledu obce Havlovice na roky 2020 a 
 2021 (viz příloha č.6). Rada obce s návrhem souhlasí a předkládá ho 
 zastupitelstvu obce k projednání a schválení.  

 
  Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem střednědobého výhledu obce   
 Havlovice na roky 2020 a 2021 dle přílohy č. 6. a č. 7. 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

12. Ředitel ZŠ a MŠ Havlovice předložil návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ  
   Havlovice na roky 2020 a 2021 (viz příloha č.8). Rada obce s návrhem souhlasí 
   a předkládá ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení.  

 

 



 

 
  Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem střednědobého výhledu ZŠ a MŠ   
 Havlovice na roky 2020 a 2021 dle přílohy č. 8. 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

13. Seznámila se s návrhem plánu práce obce Havlovice na rok 2019 (viz příloha 
 č.9). S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení  

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem plánu práce obce Havlovice na 

rok 2019 dle přílohy č.9. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

      14. Zpracovala návrh Místního programu obnovy vesnice pro rok 2019 (viz příloha 

 č.10) a předkládá ho zastupitelstvu k doplnění, projednání a schválení. 

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem Místního programu obnovy 

 vesnice pro rok 2019 dle přílohy č.10. 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno.   

       15. Byla seznámena s návrhem na rozšíření programu 4.veřejného Zastupitelstva 

obce Havlovice o dva body, který zaslal pan Josef Friebel. Oba návrhy po 

posouzení nedoporučuje zastupitelstvu obce zařadit do programu jednání 

zastupitelstva. 

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice nesouhlasí s návrhem na rozšíření programu 

4.veřejného Zastupitelstva obce Havlovice o dva body, který zaslal pan 

Josef Friebel. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      16. Stanovila termín a program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                    
   Havlovice na úterý 11. prosince 2018 od 18 hodin v KD. 

 



 

Program:  

1. Zahájení  

2. Složení slibu nových zastupitelů 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Program zasedání 

5. Zřízení návrhové komise 

6. Kontrola usnesení 

7. Zpráva o činnosti rady obce 

8. Zpráva o činnosti obce za rok 2018 

9. Odkoupení nemovitostí 

10.  Dopravní automobil- výběr dodavatele 

11.  Rozpočtové opatření č.14/2018 

12.  Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2019 

13.  Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2020 s 2021 

14.  Návrh rozpočtu obce na rok 2019 

15.  Plán práce obce na rok 2019 

16.  Finanční plán pro hospodářskou činnost obce na rok 2019 

17.  Střednědobý výhled obce na roky 2020 a 2021 

18.  Místní program obnovy vesnice  

19.  Žádost o dotaci na MMR 

20.  Diskuze  

21.  Přehled usnesení 

22.  Závěr 

 
 
 

      V Havlovicích dne 29. 11. 2018 

 

 

 

 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


