
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 9/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý       

23. července 2019 od 16 hodin. 

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

Omluveni:  Stanislav Mach, Martin Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Most ve Vsi – poptávkové řízení 

        2. Posílení zdroje pitné vody 

        3. Spolek havlovických sekáčů - žádost 

        4. Centrum spokojeného stáří - žádost 

  

 Rada obce:  

1.  Byla seznámena s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

zhotovitele prací zadávané mimo režim ZZVZ v souladu s organizačním opatřením 

obce Havlovice na akci s názvem „Most přes Úpu v Havlovicích ve Vsi“.  Ze 7 

oslovených firem byla obdržena 1 cenová nabídka v celkové výši 7.528.371.96 Kč 

bez DPH, kterou podala firma M-Silnice, Husova 1697, 530 03 Pardubice. Maximální 

cena stanovená zadavatelem byla 5.950.000 Kč bez DPH. Jelikož nabídka jediné 

firmy nesplňuje zadávací podmínky, bude ze zadávacího řízení vyřazena a zadávací 

řízení zrušeno. Rada pověřuje starostu dalším jednáním v této věci.  

 

          Návrh usnesení: 

          Rada obce Havlovice rozhodla o vyřazení jediné cenové nabídky ve 
výši 7.528.371.96 Kč bez DPH, kterou podala firma M-Silnice, Husova 
1697, 530 03 Pardubice ze zadávacího řízení na akci s názvem „Most 
přes Úpu v Havlovicích ve Vsi“ z důvodu překročení maximální ceny 
stanovené zadavatelem a tím i rada ruší celé zadávací řízení na tuto 

akci. 

Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno 



 

      2.  Rozhodla o podání žádosti na dotaci do Národního programu Životní prostředí, 
Výzvy č. 2/2018: Zdroje pitné vody na posílení zdroje pitné vody obecního 

vodovodu a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci- 

 Návrh usnesení: 

 Rada obce rozhodla o podání žádosti na dotaci do Národního programu 

Životní prostředí, Výzvy č. 2/2018: Zdroje pitné vody na posílení zdroje 

pitné vody obecního vodovodu.  

  Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

 

      3. Souhlasí s žádostí Spolku havlovických sekáčů na změnu čerpání dotace z rozpočtu 

obce (viz příloha č.1). 

 

          Návrh usnesení : 

          Rada obce souhlasí s žádostí Spolku havlovických sekáčů na změnu 

čerpání dotace z rozpočtu obce dle přílohy č.1. 

 

 

          Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0   zdrž.  0 

 

          Usnesení bylo schváleno 

 

        4. Souhlasí finanční příspěvkem ve výši 3.000Kč na částečné pokrytí provozních 

nákladů pro společnost Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care, Lázeňská 317 a 

319, 542 24 Svoboda nad Úpou, který bude poskytnut formou veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů v platném znění.  Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

           Návrh usnesení: 

           

          Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů v platném znění ve výši 3000,-Kč se společností 

Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care, Lázeňská 317 a 319, 542 24 

Svoboda nad Úpou na částečné pokrytí provozních nákladů. 

 

 

 

          Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0  zdrž.  0  

 

          Usnesení bylo schváleno 



 

 

 

         V Havlovicích dne 24. 7. 2019 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


