
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 10/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané ve středu      

21. srpna 2019 od 19 hodin. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Most ve Vsi – zjednodušené podlimitní řízení 

        2. Česká spořitelna a.s. - nabídka 

        3. DA – dodatek č.1 Kupní smlouvy 

        4. Prodej p.p.č. 750/11 

        5. Nová vodovodní přípojka č.p. 144 

        6. Zkrácení nočního klidu 

        7. Rozpočtové opatření č.8/2019 

 

      Rada obce:  

       1. Pověřuje organizací výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění na akci „ Most přes Úpu v Havlovicích ve Vsi“ 
firmu Centrum rozvoje Česká Skalice, Vila Černých, Křenkova 477, 552 03 Česká 
Skalice a to za cenu dle předložené cenové nabídky. Schvaluje zadávací 
dokumentaci k této akci, stanovila okruh firem, které budou vyzvány k podání 
cenové nabídky a zároveň ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek. (viz příloha č. 1 a 2 ) 

 

           Návrh usnesení : 

            Rada obce pověřuje organizací výběrového řízení podlimitní veřejné 
zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění 
na akci „ Most přes Úpu v Havlovicích ve Vsi“ firmu Centrum rozvoje 
Česká Skalice, Vila Černých, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice a to za 

cenu dle předložené cenové nabídky. Schvaluje zadávací dokumentaci  



 

             k této akci, stanovila okruh firem, které budou vyzvány k podání cenové 
nabídky a zároveň ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek dle příloh č. 1 a 2. 

            Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

           Usnesení bylo schváleno. 

      2. Byla seznámena s indikativní nabídkou od České spořitelny, a.s. pro neziskovou 

organizaci Sdružení pro Vízmburk, z.s. na předfinancování projektu s názvem „ Po 

stopách společné středověké historie“ až do výše 15.500.000Kč. Rada bere nabídku 

na vědomí a předkládá ji zastupitelstvu k projednání a schválení. 

 

      3. Projednala a schválila dodatek č.1 Kupní smlouvy uzavřené dne 19.12.2018 podle § 

2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi obcí 

Havlovice a firmou KOBIT, spol. s.r.o. (viz příloha č.3). Rada pověřuje starostu 

podpisem dodatku. 

 

           Návrh usnesení: 

           

          Rada obce schvaluje dodatek č.1 Kupní smlouvy uzavřené dne 19.12.2018 

podle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění mezi obcí Havlovice a firmou KOBIT, spol. s.r.o., dle přílohy č.3. 

 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

          Usnesení bylo schváleno 

 

        4. Přijala usnesení, kterým schválila záměr obce zveřejnit prodej    p.p.č. 750/11 o 

výměře 107 m2 v k.ú. Havlovice, která vznikla oddělením dle geometrického plánu 

č. 828-79/2019 ze dne 1.8.2019 z původní p.p.č. 750/1 zapsané na LV 10 001 pro 

obec a katastrální území Havlovice. (viz příloha č.4). Po zhodnocení nabídek, které 

musí být podané nejdéle do 23.9.2019 včetně, bude konečné rozhodnutí o prodeji 

příslušet radě a zastupitelstvu obce. 

 

           Návrh usnesení: 

           

          Rada obce schvaluje záměr obce zveřejnit prodej p.p.č. 750/11 o výměře 

107 m2 v k.ú. Havlovice, která vznikla oddělením dle geometrického 

plánu č. 828-79/2019 ze dne 1.8.2019 z původní p.p.č. 750/1 zapsané na 

LV 10 001 pro obec a katastrální území Havlovice dle přílohy č.4 

 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

          Usnesení bylo schváleno 



           

 

 

           5. Projednala žádost o vybudování nové vodovodní přípojky k č.p. 144, kterou zaslal 

pan Jan Čepelka, Havlovice 144, 542 32 Úpice. Rada s žádostí souhlasí a pověřuje 

starostu dalším jednáním v této věci. 

 

           Rada obce Havlovice souhlasí s vybudováním nové vodovodní přípojky k  

           č.p. 144.  

 

           Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

       

      6. Projednala žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu v katastrálním území obce  

          Havlovice v termínu 24.8.2019, kterou zaslal pan Petr Petira, Havlovice 286 (viz  

          příloha č.5). Rada s žádostí souhlasí. 

           Návrh usnesení : 

           Rada obce Havlovice souhlasí s udělením výjimky z doby nočního klidu 

           v katastrálním území obce Havlovice v termínu 24.8.2019 dle přílohy č. 5. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

      7. Projednala návrh rozpočtového opatření č.8/2019 (viz příloha č.6).   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.8/2019 dle přílohy 

č.6. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

         V Havlovicích dne 27. 8. 2019 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


