
                                       

Obec Havlovice 

Zápis č. 5/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek      

22. března 2018 od 18 hodin. 

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

Omluveni:  Martin Kult 

                  Zápisem byl pověřen ing. Pavel Dvořáček. 

Program:   

                 1. Poptávkové řízení 

                 2. Okresní myslivecký spolek - žádost 

         3. Darovací smlouva 

         

   Rada obce:  

 

      1. Byla seznámena s výsledkem poptávkového řízení k podání cenové nabídky na 

zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních a restaurátorských prací 

zadávané mimo režim ZZVZ na akci s názvem „Oprava zvoničky na st.p.č.164 

v k.ú. Havlovice“.  Byly obdrženy 3 cenové nabídky. Na základě předem 

stanovených zadávacích podmínek rozhodla, že dodavatelem prací bude vítěz 

poptávkového řízení firma TES 98, Černá Voda 580, 542 01 Žacléř. Tato firma 

podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové výši 520.394,-Kč. Rada obce 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. 

 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla, že vítězem poptávkového řízení na 

dodavatele akce s názvem „Oprava zvoničky na st.p.č.164 v k.ú. 

Havlovice“se stala firma TES 98,Černá Voda 580, 542 01 Žacléř . 

 



 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

  2. Souhlasí s pořádáním Jarního svodu loveckých plemen, který uspořádá Okresní 
myslivecký spolek Trutnov ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Barchovan dne 
14.dubna 2018 na Tylově paloučku. 

 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s pořádáním Jarního svodu loveckých plemen, 

který uspořádá Okresní myslivecký spolek Trutnov ve spolupráci s Mysliveckým 

spolkem Barchovan dne 14.dubna 2018 na Tylově paloučku.  

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

         3.  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 Petru Friebelovi, Havlovice č.p. 
283 za přínos při zlepšování kvality ovzduší v obci. Rada obce zároveň pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy. 

 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši                 
5 000Kč panu Petru Friebelovi, Havlovice č.p. 283 za přínos při zlepšování 
kvality ovzduší v obci. 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

       V Havlovicích dne 26.3. 2018 

 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


