
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 4/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý         

12. března 2019 od 19 hodin. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Poptávkové řízení 

                 2. WI-FI kabelová televize 

        3. Žádost DAK 

        4. Kácení stromů 

        5. Rozpočtové opatření č.3/2019 

        6. Volby do EP 

        7. Pozemkové záležitosti 

        8. Stanovení termínu a programu 2. veřejného zasedání    

      Zastupitelstva obce Havlovice 

         

   Rada obce:  

        1. Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku 
malého rozsahu na zhotovitele prací zadávané mimo režim ZVZ v souladu 
s organizačním opatřením Obce Havlovice na akci s názvem „Zpracování 
kalamity a obnova lesa na LHC Havlovice“. Zpracovala zadávací dokumentaci 
poptávkového řízení a stanovila okruh firem, které budou vyzvány k podání cenové 
nabídky.  

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o zahájení poptávkového řízení na 

zakázku s názvem „Zpracování kalamity a obnova lesa na LHC 

Havlovice“. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 



 

      2. Rozhodla o instalaci WI-FI připojení stanice kabelové televize Na Výsluní. Důvodem 

je možnost rozšíření servisu a obsluhy technologií ze vzdáleného připojení. 

Návrh usnesení: 

Rozhodla o instalaci WI-FI připojení stanice kabelové televize Na 

Výsluní. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

      3. Byla seznámena s žádostí o bezplatné zapůjčení sálu KD, kterou podal havlovický 

 spolek DAK Havlovice. Sál bude využit na koncert hudební skupiny „CHVÍLE“ a 

 výtěžek z koncertu bude věnován na charitativní účely. Rada s žádostí souhlasí. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s žádostí o bezplatné zapůjčení sálu KD, 

kterou podal havlovický spolek DAK Havlovice. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

       4. Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks javor klen na p.p.č. 1039 v k.ú. 

 Havlovice, kterou podal Josef Paulus, Havlovice 170, 542 32 Havlovice. Rada obce 

 s žádostí nesouhlasí a doporučuje přesunout žádost na podzim 2019. Zároveň 

 bude prověřen stav stromu v době vegetace. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice nesouhlasí s pokácením 1ks javor klen na p.p.č. 

1039 v k.ú.  Havlovice dle žádosti. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

      5. Projednala návrh rozpočtového opatření č.3/2019 (viz příloha č.1).   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.3/2019 dle přílohy 

č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 



 

     6. Přijala usnesení, kterým schválila záměr obce zveřejnit prodej p.p.č. 1372/6 o 

 výměře 55 m2 v k.ú. Havlovice a p.p.č.1372/5 o výměře 34, které vznikly oddělením 

 dle geometrického plánu číslo 816-12/2019 ze dne 28.2.2019 z původní 

 p.p.č.11372/1 zapsané na LV 10 001 pro obec a katastrální území Havlovice (viz 

 příloha č.2). Po zhodnocení nabídek, které musí být podané nejdéle do 28.3.2019 

 včetně, bude konečné rozhodnutí o prodeji příslušet radě a zastupitelstvu obce. 

          Návrh usnesení: 

 Přijala usnesení, kterým schválila záměr obce zveřejnit prodej p.p.č. 

 1372/6 o výměře 55 m2 v k.ú. Havlovice a p.p.č.1372/5 o výměře 34, 

 které vznikly oddělením dle geometrického plánu číslo 816-12/2019 ze 

 dne 28.2.2019 z původní p.p.č.11372/1 zapsané na LV 10 001 pro obec a 

 katastrální území Havlovice dle přílohy č.1. Po zhodnocení nabídek, 

 které musí být podané nejdéle do 28.3.2019 včetně, bude konečné 

 rozhodnutí o prodeji příslušet radě a zastupitelstvu obce. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

       7. Byla informována o termínu konání voleb do Evropského parlamentu 2019. Tyto 

volby se uskuteční ve dnech 24. a 25. 5. 2019. Stanovila počet členů okrskové 

volební komise na 6 včetně zapisovatelky a jmenuje zapisovatelkou paní 

Zuzanu Šímovou. 

          Návrh usnesení : 

 Rada obce stanovila počet členů okrskové volební komise voleb do 

Evropského parlamentu 2019 na 6 včetně zapisovatelky a jmenuje 

zapisovatelkou paní Zuzanu Šímovou. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

      8. Stanovila termín a program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                    
  Havlovice na 28.března 2019 od 19 hodin v sale kulturního domu. 

 

     Program: 

       1. Zahájení 
        2. Volba ověřovatelů zápisu 
        3. Program zasedání 
        4. Zřízení návrhové komise 
        5. Kontrola usnesení 
        6. Zpráva o činnosti rady obce 



          
 
        7. Hospodaření obce za rok 2018 
         8. Hospodářská činnost za rok 2018 
         9. Pozemkové záležitosti 
       10. Rozpočtové opatření č.4/2019 

11. Zpráva o stavu vymáhání škody 
12. Diskuze 
13. Návrh usnesení 
14. Závěr 

 

 
       V Havlovicích dne 19.3. 2019 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


