
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 7/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý        

6. června 2017 od 19 hodin. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:   

                 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

         2. Závěrečný účet SOJH za rok 2016 

         3. Rozpočtové opatření č. 3/2017 

         4. Ceník služeb 

         5. Cenová nabídka 

         6. Účetní závěrka příspěvkové organizace 

         7. Účetní závěrka obce za rok 2016 

         8. Závěrečný účet obce za rok 2016 

         9. Konica Minolta – servisní a materiálová smlouva 

       10. Směrnice zakázky malého rozsahu 2017 

       11. Vrtání vývrtů – cenová nabídka    

       12. Stanovení termínu a programu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

    Havlovice 

 

    Rada obce:  

                                                                                                                             

        1. Byla seznámena se zápisem z přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, který    
provedli zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – 
oddělení kontroly obcí a analýz. Rada se zprávou souhlasí a předkládá ji 
zastupitelstvu obce k posouzení a schválení jako součást účetní závěrky obce.         

                                                                   



 

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí se zápisem z přezkoumání hospodaření   

obce za rok 2016. 

   Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

 

  

        2. Byla seznámena se závěrečným účtem SOJH za rok 2016, se kterým souhlasí a  
předkládá ho zastupitelstvu k projednání. 

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí se závěrečným účtem SOJH. 

   Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

 

      3. Projednala a schválila návrh rozpočtového opatření č.3/2017 (viz příloha č.1).   

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.3/2017 

dle přílohy č.1 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      4. Upravila a rozšířila ceník služeb (viz. příloha č.2) pro občany obce. Nově je 

na OÚ k dispozici možnost tisku, kopírování a skenování barevných kopií.  

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s rozšířením ceníku služeb dle přílohy č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

        



 

        5. Byla seznámena s cenovou nabídkou truhlářství Paulus, Havlovice 170, 542 32 

Úpice na opravu autobusové zastávky v obci. Jedná se o výměnu 2ks oken a 

dveří včetně zárubní. 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  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      6. V souladu s § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

          pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ  

          Havlovice sestavenou k 31.12.2016 ( viz příloha č.3). 

 

           Návrh usnesení: 

           

          Rada obce Havlovice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace  

          ZŠ a MŠ Havlovice sestavenou k 31.12.2016 dle viz příloha č.3 

 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

          Usnesení bylo schváleno.  

 

 

      7. Byla seznámena s podklady, které tvoří účetní závěrku obce Havlovice za rok 

          2016. Dle Směrnice o schvalování účetní závěrky se jedná o: FIN 2-12(Výkaz 

          o plnění rozpočtu), Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha – Bilance, 

          Příloha, Inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání 

          hospodaření obce a Zpráva finančního výboru týkající se průběžné 

          kontroly hospodaření. Rada konstatuje, že účetní závěrka splňuje všechny 

         náležitosti dle směrnice a neshledala v těchto podkladech žádné nedostatky. Účetní 

         závěrku doporučuje zastupitelstvu obce po projednání schválit. 

 

          Návrh usnesení : 

 

          Rada obce Havlovice souhlasí s účetní závěrkou obce Havlovice za rok 

          2016 sestavenou k 31.12.2016. 

 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0 

 

          Usnesení bylo schváleno 

 



 

      8. Byla seznámena se s podklady, které tvoří závěrečný účet obce Havlovice za 

           rok 2016. Se závěrečným účtem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu 

          k projednání a schválení. 

 

          Návrh usnesení : 

 

          Rada obce Havlovice souhlasí se závěrečným účtem obce za rok 2016. 

 

           Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

       9.  Byla seznámena s návrhem servisní a materiálové smlouvy Konica Minolta 

Business Solutions Czech, s.r.o. Žarošická 13, 62800 Brno na servisní služby a 

dodávky spotřebního materiálu pro nově zakoupenou tiskárnu Konica Minolta 

na OÚ. Rada s cenovou nabídkou souhlasí a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy 

           Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou Konica Minolta 
 Business Solutions Czech, s.r.o. Žarošická 13, 62800 Brno na servisní 
 služby a dodávky spotřebního materiálu pro tiskárnu Konica Minolta na 
 OÚ. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno  

10. Byla seznámena s novým zněním vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek       
malého rozsahu (viz příloha č.4). Směrnice byla upravena z důvodu      
schválení nového zákona o zadávání veřejných zakázek (z.č. 134/2016 Sb.) Rada 
schvaluje upravenou směrnici a předkládá ji zastupitelstvu k posouzení a schválení. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice schvaluje upravenou směrnici o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu dle přílohy č.4. 

Výsledek hlasování:  pro  5 proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno 

          11. Byla seznámena s cenovou nabídkou firmy Petr Pešek, Všemily 56E, 405 02 

Jilemnice na vrtání vývrtů s následným osazením kovových sloupků pro budoucí 

zábradlí podél pěšiny vedoucí od Kňourků k rodinným domům u zvoničky. Rada 

s cenovou nabídkou souhlasí. 

 



 

           Návrh usnesení : 

  Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou  firmy Petr Pešek,    
  Všemily 56E, 405 02 Jilemnice. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno  

 

      12. Stanovila termín a program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                             

           Havlovice na úterý 27. června 2017 od 19 hodin v KD. 

            

               Program: 

 1. Zahájení 
 2. Volba ověřovatelů zápisu 
 3. Program zasedání 
 4. Zřízení návrhové komise 
 5. Kontrola usnesení 
 6. Zpráva o činnosti rady obce 
 7. Účetní závěrka obce za rok 2016 
 8. Závěrečný účet obce za rok 2016 

 9. Závěrečný účet SOJH za rok 2016 

10. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

11. Zpráva o činnosti obce za 1.pololetí 2017 

12. Diskuze 

13. Přehled usnesení 

14. Závěr 

 

 

         V Havlovicích dne 12. 6. 2017 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


