
                                       

Obec Havlovice 

Zápis č. 10/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek     

2. srpna 2018 od 18 hodin. 

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

Omluveni:  Petr Smékal 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Oprava zvoničky - vícepráce 

                 2. Oprava zvoničky – dotace 

         3. Nová kniha Zdeňka Honzery 

         4. Smlouva Konečná 

         5. Bioplynová stanice Úpice 

         6. Rozpočtové opatření č.8/2018 

         7. Poptávkové řízení 

 

   Rada obce:  

 

      1. Byla seznámena se zápisem z kontrolního dne 18.7.2018 a s dodatkem č.1 smlouvy 

o dílo opravy zvoničky na skále, které zahájila firma TES  98,Černá Voda 

580, 542 01 Žacléř. Rada s dodatkem souhlasí a pověřuje starostu podpisem 

dodatku. Navýšení ceny za opravu zvoničky na skále bude součástí rozpočtového 

opatření č.8/2018. 

 Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s dodatkem č. 1 smlouvy o dílo opravy 
zvoničky na skále a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  



 

Usnesení bylo schváleno 

      2. Seznámila se s poskytnutím dotace z MZe dle zásad pro poskytování dotací 
v programu 129 660 „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 
2018“ na opravu zvoničky ve vsi v cekové výši 343 204Kč. Rada souhlasí s přijetím 
dotace. Částka bude součástí rozpočtového opatření č.8/2018. 

    Návrh usnesení: 

          Rada obce Havlovice souhlasí s přijetím dotace z MZe dle zásad pro 
poskytování dotací v programu 129 660 „Údržba a obnova kulturních a 
venkovských prvků pro rok 2018“ na opravu zvoničky ve vsi v cekové výši 
343 204Kč. 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

      3. Seznámila se s návrhem knihy Zdeňka Honzery s názvem “Havlovlásky”. Rozhodla o 
uvolnění finanční částky 115 000Kč na náklady spojené s úpravou a tiskem 500ks 
této knihy. Uvolněná částka bude součástí rozpočtového opatření č.8/2018. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o uvolnění finanční částky 115 000Kč na 
náklady spojené s úpravou a tiskem 500ks knihy s názvem “Havlovlásky”.  

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

          4. Bya seznámena se smlouvou mezi obcí Havlovice a paní Věrou Konečnou, 
Havlovice č.p. 298, o pronájmu části pozemku, na kterém se nachází stanice 
kabelové televize. Rada se smlouvou souhlasí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

  Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí  se smlouvou mezi obcí Havlovice a paní 

Věrou Konečnou, Havlovice č.p. 298 o pronájmu části pozemku, na 

kterém se nachází stanice kabelové televize.  

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

5. Byla seznámena se stížnostmi občánů Havlovic na silný zápach, který se šíří 
zejména ve večerních hodinách v různých částech naší obce. Jedním z možných 
zdrojů zápachu je fermetační stanice v Úpici. Rada pověřuje starostu obce 
jednáním v této věci se starostou města Upice. 

 



 

6. Projednala návrh rozpočtového opatření č.8/2018 (viz příloha č.1).  

     Návrh usnesení : 

     Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.8/2018 dle        

    přílohy č.1. 

     Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

  Usnesení bylo schváleno. 

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

malého rozsahu na zhotovitele prací zadávané mimo režim ZZVZ v souladu 

s organizačním opatřením Obce Havlovice na akci s názvem „Oprava požárního 

vozidla LIAZ CAS 25“. Zpracovala zadávací dokumentaci poptávkového řízení a 

stanovila okruh firem, které budou vyzvány k podání cenové nabídky. Poté 

ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení doručených nabídek. V obou 

případech se jedná o členy rady obce. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o zahájení poptávkového řízení na 

zakázku  s názvem „Oprava požárního vozidla LIAZ CAS 25“. Dále 

ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení doručených nabídek 

dle přílohy. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

       V Havlovicích dne 9.8. 2018 

  

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


