
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 12/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí      

23. září 2019 od 16:00 hodin. 

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

Spielberger,  

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Most ve Vsi – výběr dodavatele 

        2. Rozpočtové opatření č.9/2019 

        3. Prodej obecního pozemku 

        4. Svoz komunálního odpadu – dodatek ke smlouvy 

        5. Sauna Havlovice – navýšení vstupného        

  

 Rada obce:  

1. Byla seznámena s protokolem o otevírání obálek s nabídkami v elektronickém 

nástroji z 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“. Firma Centrum 

rozvoje Česká Skalice, o.p.s., která byla pověřena organizací výběrového řízení, 

následně v nejbližších dnech provede kontrolu úplnosti všech 6 obdržených nabídek. 

Pak bude vybrán uchazeč, který nejlépe vyhověl stanoveným zadávacím 

podmínkám.   

           

     2. Projednala návrh rozpočtového opatření č.9/2019 (viz příloha č.1).   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.9/2019 dle přílohy 

č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 



 

      3. Byla seznámena s žádostí o odkoupení obecního pozemku p.č. 750/11 o výměře 

107m2 v k.ú. Havlovice, kterou zaslali Luboš a Iva Pirní, Zborovská 834, 542 32 

Úpice a Lukáš Pirný, Bohumínská 526, 199 00 Praha 9. Rada s žádostí souhlasí   

a předkládá ji zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení: 

Souhlasí, aby p.č. 750/11 o výměře 107m2 v k.ú. Havlovice, byla prodána 

Lubošovi a Ivě Pirným, Zborovská 834, 542 32 Úpice a Lukášovi Pirnému, 

Bohumínská 526, 199 00 Praha 9.  

 
        4. Rada obce projednala dodatek č.12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu 

uzavřené dne 31.12.2005 mezi obcí Havlovice a firmou Transport Trutnov s.r.o. Ve 

smlouvě dochází ke změně celkového počtu svozů TKO s platností od 1.10.2019. 

Roční počet svozů se snižuje z 39 na 26 a svozový režim tak bude celoročně 1x za 

14 dnů celoročně. Důvody k této změně jsou především meziroční pokles sváženého 

TKO a také nárůst vytříděného odpadu jako je papír, plast, sklo a textil občany 

Havlovic. Rada s dodatkem souhlasí a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

 

           Návrh usnesení: 

          Rada obce souhlasí s dodatkem č.12 ke smlouvě o svozu komunálního  

          odpadu uzavřené dne 31.12.2005 mezi obcí Havlovice a firmou Transport  

          Trutnov s.r.o. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

       5. Byla seznámena s návrhem nového ceníku pro saunu v kulturním domě pro sezonu 

2019-2020. S ceníkem souhlasí. Došlo k navýšení ceny vstupného za jednu 

dospělou osobu ze stávajících 70Kč na 80Kč a k navýšení cenu permanentky ze 

současných 600Kč na 700Kč. 

 

          Návrh usnesení : 

 

 

            Souhlasí s návrhem nového ceníku pro saunu v kulturním domě pro 

sezonu 2019-2020. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 



 

           V Havlovicích dne 30. 9. 2019 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


