
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 12/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané ve středu 

24. srpna 2016. 

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

Dvořáček 

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:  1. Hydrogeologický vrt 

         2. Odkoupení pozemků - nabídka 

                 3. Smlouva o poskytnutí služeb 

         4. Darovací smlouva 

         5. Směrnice o pronájmu KD pro spolky 

         6. Volby do zastupitelstev krajů 2016 

         7. Radarový ukazatel rychlosti 

  

                                                                                                        
Rada obce: 

1. Byla seznámena s cenovou kalkulací na předběžnou cenu prací, materiálu a dopravy 

na akci s názvem „ Průzkumný hydrogeologický vrt“ na p.p.č. 152/1 v k.ú. 

Havlovice. Zároveň projednala žádost o finanční příspěvek na tuto akci, kterou 

budou realizovat p. Róbert Grňo a Renata Kociánová, Havlovice 113. Rozhodla 

přispět částkou 20.000Kč, která bude poskytnuta pouze v případě realizace akce a 

to jako finanční dar 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. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000Kč na akci s názvem” Průzkumný hydrogeologický vrt” žadatelům 
Robertovi Grňovi a Renatě Kociánové v případě realizace akce. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

2. Projednala nabídku na odkoupení pozemku p.p.č.1434/1 v k.ú. Havlovice o výměře 

1.529 m2, vedeném v KN jako ostatní plocha, ostatní komunikace, od paní 

Jaroslavy Marešové, Dvořákova 2118, Benešov a od Mgr. Kateřiny Kosinkové, 

Červená Hora č.p. 42. S odkoupením pozemku za dohodnutou cenu 2kč/m2 

souhlasí a předkládá nabídku zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s odkoupením p.p.č. 1434/1 o výměře 

1.529 m2, od paní Jaroslavy Marešové, Dvořákova 2118, Benešov a od 

Mgr. Kateřiny Kosinkové, Červená Hora č.p. 42, za cenu 2Kč/m2. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

3. Seznámila se s návrhem smlouvy o poskytování služeb v oblasti datových prostorů 

na internetu uzavřenou mezi poskytovatelem firmou FIEDLER AMS s.r.o. Lipová 

1789/9, 370 05 České Budějovice a uživatelem obcí Havlovice (viz příloha č.1). 

Poskytovatel zajistí pro obec datový prostor na internetovém serveru pro přenos 

údajů o aktuálním odběru pitné vody. Za poskytnutí služby bude poskytovateli 

vyplácená měsíční částka 100Kč bez DPH. Rada s návrhem smlouvy souhlasí a 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem smlouvy o poskytování služeb 

v oblasti datových přenosů na internetu uzavřenou mezi poskytovatelem 

firmou FIEDLER AMS s.r.o. Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice a 

uživatelem obcí Havlovice. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

4.  Byla seznámena s návrhem darovací smlouvy uzavřené mezi Královéhradeckým 

krajem a obcí Havlovice  na poskytnutí finančního daru ve výši 25.000Kč za získání 

titulu „Cena hejtmana za péči a oživení hradu Vízmburk“ v soutěži Vesnice roku 

2016 Královéhradeckého kraje (viz příloha č.2). Rada souhlasí s přijetím daru a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s přijetím daru ve výši 25.000Kč od  

Královéhradeckého kraje v soutěži Vesnice roku 2016 Královéhradeckého 

kraje. 



 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Projednala  a schválila směrnici o pronájmu KD pro spolky obce (viz příloha č.3). 

      Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje směrnici o pronájmu KD pro spolky obce (viz 

příloha č.3).  

      Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

      Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Byla informována o termínu konání voleb do krajských zastupitelstev 2016, které se 

uskuteční ve dnech 7.10. – 8.10. 2016. Jako zapisovatelku určila referentku obce 

paní Zuzanu Šímovou, Pod Skalkou 1004, 542 32 Úpice. 

 Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice jmenuje zapisovatelkou voleb do krajských 

zastupitelstev paní Zuzanu Šímovou, bytem Pod Skalkou 1004, 542 32 

Úpice.  

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

7. Seznámila se s návrhy radarových ukazatelů rychlosti včetně cenových nabídek. 

Vybrala vhodné návrhy a pověřuje místostarostu obce dalším jednáním v této věci. 

 

     V Havlovicích dne 30.8.2016 

 

 

 

 

          starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


