
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 1/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý         

8. ledna 2019 od 18 hodin. 

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

Omluveni:  Martin Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Poptávkové řízení 

                 2. Výroční zpráva 

        3. Smlouva o realizaci divadelního představení 

        4. Dodatek ke smlouvě o svozu TKO 

        5. Směrnice 

        6. Veřejnoprávní kontrola – protokol 

        7. Cenová nabídka 

        8. Smlouva o zřízení věcného břemene 

  

 

      Rada obce:  

 

1.  Byla seznámena s výzvou k podání cenové nabídky a k prokázání kvalifikace 

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu ve 

smyslu ustanovení § 27 Zákona 134/2016sb., o zadávání veřejných zakázek na akci 

s názvem „ Novostavba cyklostezky a oprava místní komunikace v obci Havlovice“. 

Zakázka je rozdělena na dvě samostatná plnění: 1.část – „Cyklostezka Havlovice – 

Malá strana“ a 2.část: „Oprava místní komunikace U bytovek, Havlovice“. Výzvu 

zpracovala firma Centrum rozvoje Česká Skalice, Vila Černých, Křenkova 477, 552 

03 Česká Skalice. Rada s výzvou souhlasí. 

Návrh usnesení: 



 

Rada obce Havlovice souhlasí s výzvou k podání cenové nabídky a 

k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce na stavební práce zadávané 

jako zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 Zákona 

134/2016sb., o zadávání veřejných zakázek na akci s názvem „ 

Novostavba cyklostezky a oprava místní komunikace v obci Havlovice“. 

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno 

2. Byla seznámena s výroční zprávou o činnosti obce Havlovice v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů za rok 2018 (viz příloha č. 1). Rada se zprávou 

souhlasí. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s výroční zprávou o činnosti obce Havlovice 

v oblasti poskytování informací za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 

Sb. dle přílohy č. 1. 

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno 

       3. Byla seznámena s návrhem smlouvy o realizaci divadelního představení mezi 

  obcí Havlovice a Divadelním klubem Vrchlabí, Vančurova 407, 543 01 Vrchlabí 

 (viz příloha č.2). Rada s návrhem souhlasí a pověřuje starostu podpisem 

 smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem smlouvy o realizaci divadelního 

představení mezi obcí Havlovice a Divadelním klubem Vrchlabí, 

Vančurova 407, 543 01 Vrchlabí dle přílohy č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

      4. Byla seznámena s dodatkem č. 11 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu 

 uzavřené dne 31.12.2005 mezi obcí Havlovice a firmou TRANSPORT Trutnov 

 s.r.o. Předmětem dodatku je navýšení ceny za svoz TKO v roce 2019. Rada 

 s dodatkem  souhlasí a rozhodla, že navýšení nebude mít vliv na výši ceny 

 poplatku pro  občany obce. Dále pověřuje starostu podpisem dodatku. 

 



 

           Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s dodatkem č. 11 ke smlouvě o svozu 

komunálního odpadu uzavřené dne 31.12.2005 mezi obcí Havlovice a 

firmou TRANSPORT Trutnov  s.r.o. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno  

      5. Byla seznámena s návrhem Směrnice pro poskytování a účtování cestovních    

náhrad v roce 2019. S návrhem souhlasí.  

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem Směrnice pro poskytování a 

účtování cestovních náhrad v roce 2019. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno  

     6. Byla seznámena s protokolem o výsledku veřejnosprávní kontroly, která byla 

provedena v Základní škole a Mateřské škole jako příspěvkové organizaci obce. 

Rada s výsledkem veřejnoprávní kontroly souhlasí. 

          Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s výsledkem veřejnoprávní kontroly. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

        7. Seznámila se s cenovou nabídkou č.1-2019 firmy Truhlářství Paulus, Havlovice 

170, 542 32 Úpice na výrobu a montáž 10ks zahradních lavic. Rada 

s nabídkou souhlasí a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou č.1-2019 firmy 

 Truhlářství Paulus, Havlovice 170, 542 32 Úpice na výrobu a montáž 

 10ks zahradních lavic.  

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

 

 



 

       8. Byla seznámena se smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-12-

 2006051/VB/015 mezi obcí Havlovice a ČEZ Distribuce, a.s. Rada se smlouvou 

 souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č.IE-12-2006051/VB/015 mezi obcí Havlovice a ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

           V Havlovicích dne 11.1. 2019 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


