
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 4/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek     

6. dubna 2017 od 19 hodin. 

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

Omluveni:  Martin Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:   

                 1. Kotlíková dotace – darovací smlouvy 

         2. Smlouva o smlouvě budoucí 

         3. Smlouva o dílo Hauckovi 

         4. Umístění reklamy 

         5. Cenová nabídka – Jiří Zíma 

         6. Cenová nabídka – Radek Paulus 

         7. Cenová nabídka – inženýrská činnost 

         8. Cenová nabídka – oprava cest 

         9. Obklady do suterénu kulturního domu 

        10. Dodavatel elektřiny – výběrové řízení 

         

 

  Rada obce:                                                                                                                                              

    1.a) V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále ve smyslu § 

2055 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 5 000Kč panu Pavlu Peterkovi, Havlovice 

č.p.126 za instalaci tepelného čerpadla v domě č.p.126.. Rada obce zároveň 

pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.  

 

 



 

          Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši                 
5 000Kč panu Pavlu Peterkovi, Havlovice č.p. 126 za provedenou instalaci 
tepelného čerpadla v domě č.p.126. 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

   1.b) V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále ve smyslu § 

2055 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 5 000Kč paní Daně Vlčkové, Havlovice č.p. 

255 za instalaci tepelného čerpadla v domě č.p255.. Rada obce zároveň 

pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši                 
5 000Kč paní Daně Vlčkové, Havlovice č.p. 255 za provedenou instalaci 
tepelného čerpadla v domě č.p. 255. 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

    1.c) V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále ve smyslu § 

2055 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč pro pana Luboše Medka, Havlovice 

č.p. 111 za instalaci automatického kotle na pelety ATMOS D21P v domě č.p. 

111.. Rada obce zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.  

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši                 
5 000Kč panu Luboši Medkovi, Havlovice č.p. 111 za provedenou instalaci 
automatického kotle na pelety ATMOS D21P v domě č.p. 111. 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

 

2. Byla seznámena se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvou o právu provést stavbu č.IV-12-2015713/SOBS VB/1 mezi ČEZ distribuce 

a.s. a obcí Havlovice (viz příloha č.1). Jedná se o pokládku kabelové přípojky pro 

p.p.č. 1444/1 a 1174/11, v k.ú. Havlovice. Rada se smlouvou souhlasí a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

 



 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu č.IV-12-

2015713/SOBS VB/1 mezi ČEZ distribuce a.s. a obcí Havlovice dle přílohy 

č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

  Usnesení bylo schváleno 

       3. Projednala cenovou nabídku projektových prací na akci s názvem “Oprava MK u 

bytovek” předloženou firmou Hauckovi s.r.o. Zlíč 73, 552 03 Česká Skalice. S 

cenovou nabídkou souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídku projektových prací na 

akci s názvem “Oprava MK u bytovek” předloženou firmou Hauckovi s.r.o. 

Zlíč 73, 552 03 Česká Skalice  

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

        4. Projednala žádost o umístění reklamního baneru na skalní útvar nad mostem 

ve vsi. Žádost podala firma ORELSOFT.cz, Na Veselce 1013, 542 32 Úpice. 

Rada s žádostí nesouhlasí a doporučuje majiteli umístění reklamy do 

sportovního areálu. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice nesouhlasí s umístěním reklamního baneru firmy 

ORELSOFT.cz, Na Veselce 1013, 542 32 Úpice na sklaním masivu nad 

mostem ve vsi. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

        5. Byla seznámena s cenovou nabídkou truhlářství Jiří Zíma, Havlovice 246, 542 

38 Havlovice na výrobu 10ks dřevěných stolů do KD. Rada s cenovou 

nabídkou souhlasí. 

 Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou truhlářství Jiří Zíma,     

Havlovice 246, 542 38 Havlovice na výrobu 10ks dřevěných stolů do KD. 

 



 

 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

       6.a)  Byla seznámena s cenovou nabídkou truhlářství Paulus, Havlovice 170, 542 

32 Úpice na opravu autobusové zastávky v obci. Rada s cenovou nabídkou 

souhlasí. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou truhlářství Paulus, 

Havlovice 170, 542 32 Úpice na opravu autobusové zastávky v obci. 

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

       6.b) Byla seznámena s cenovou nabídkou truhlářství Paulus, Havlovice 170, 542 

32 Úpice na rekonstrukci sauny (potírny) v kulturním domě. Rada s cenovou 

nabídkou souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou truhlářství Paulus, 

Havlovice 170, 542 32 Úpice na rekonstrukci sauny (potírny) v kulturním 

domě. 

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

       7.  Souhlasí s cenovou nabídkou na zajištění stavebního povolení na opravy 

betonového mostu v obci, kterou podal dopravní inženýr Pavel Pauzar. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou Pavla Pauzara na 

zajištění stavebního povolení na opravu betonového mostu v obci. 

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 



 

    8.a)  Byla seznámena s cenovou nabídkou firmy Vladislav Mertlík, Mezilečí 65 na 

opravu části štěrkové obecní cesty Nad Jutou. Rada s cenovou nabídkou 

souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou firmy Vladislav Mertlík, 

Mezilečí 65 na opravu části štěrkové obecní cesty Nad Jutou. 

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

    8.b)  Byla seznámena s cenovou nabídkou firmy Vladislav Mertlík, Mezilečí 65 na 

opravu části štěrkové obecní cesty K Vízmburku. Rada s cenovou nabídkou 

souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou firmy Vladislav Mertlík, 

Mezilečí 65 na opravu části štěrkové obecní cesty K Vízmburku. 

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

     9. Ze tří navržených barevných návrhů na obklady a dlažbu do suterénu kulturního 

domu vybrala výtězný návrh, který bude realizován firmou PH, Petr Havlas. 

    Návrh usnesení : 

 

Rada obce Havlovice rozhodla o výtězném návrhu barvy obkladů a dlažby 

do suterénu kulturního domu. 

            Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. 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 a stanovila okruh firem, které budou 

vyzvány k podání cenové nabídky.  

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s vypsáním poptávkového řízení k podání 

 cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na dodavatele elektřiny. 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

         V Havlovicích dne 7.4.2017 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


