
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 2/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý         

29. ledna 2019 od 16 hodin. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Poptávkové řízení 

                 2. Osvětlení jeviště 

        3. Zahradní traktůrek 

        4. Havlovické noviny 2019 

        5. Inventarizace obecního majetku 

        6. Kabelová televize – modernizace technologie 

        7. Prodej pozemků 

        8. Kotlíková dotace 

        9. Rozpočtové opatření č.1/2019 

         

  

     Rada obce:  

  

    1a) Byla seznámena s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

mimo režim ZVZ na výběr dodavatele akce „ Novostavba cyklostezky a oprava 

místní komunikace v obci Havlovice, 1.část – Cyklostezka Havlovice – 

Malá strana“. Z 5 oslovených firem byly obdrženy 2 cenové nabídky. Vítězem 

výběrového řízení se stala firma REPARE Trutnov s.r.o., Mladobucká 105, 541 

02 Trutnov, která podala ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 

3.074.628,85 Kč včetně DPH. S výsledkem souhlasí a předkládá ho 

zastupitelstvu k projednání a schválení. 

 



 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zakázku  

s názvem „ Novostavba cyklostezky a oprava místní komunikace v obci 

Havlovice, 1.část – Cyklostezka Havlovice – Malá strana“. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

    1b) Byla seznámena s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

mimo režim ZVZ na výběr dodavatele akce „ Novostavba cyklostezky a oprava 

místní komunikace v obci Havlovice, 2.část – Oprava místní komunikace U 

bytovek, Havlovice“. Z 6 oslovených firem byly obdrženy 4 cenové nabídky. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Špelda dopravní  stavby, Říkov 85, 

552 03 Česká Skalice, která podala ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku 

ve výši 1.693.722,56 Kč včetně DPH. S výsledkem souhlasí a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zakázku  

s názvem „ Novostavba cyklostezky a oprava místní komunikace v obci 

Havlovice, 2.část – Oprava místní komunikace U bytovek, Havlovice“. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

 

     1c) Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku 
malého rozsahu na zhotovitele prací zadávané mimo režim ZVZ v souladu 
s organizačním opatřením Obce Havlovice na akci s názvem „Rekonstrukce 
sociálního zázemí a sanace trhlin v MŠ Havlovice“. Zpracovala zadávací 
dokumentaci poptávkového řízení a stanovila okruh firem, které budou vyzvány 

k podání cenové nabídky.  

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o zahájení poptávkového řízení na 

zakázku  s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí a sanace trhlin v MŠ 

Havlovice“. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

      2. Byla seznámena s technickým řešením na rekonstrukci osvětlení jeviště v KD, 

kterou předložila firma Sound Service – Oldřich Skalický, Vančurova 2898, 544 

01 Dvůr Králové. Rada s tímto řešením souhlasí a pověřuje starostu obce dalším 

jednáním v této věci. 

 

 



 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s technickým řešením na rekonstrukci 

osvětlení jeviště v KD, kterou předložila firma Sound Service – Oldřich 

Skalický, Vančurova 2898, 544 01 Dvůr Králové.  

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

      3. Byla seznámena s cenovou nabídkou na zahradní traktor Karsit K 22/102 4WD 

 TURBO JEEP s pohonem 4x4, kterou předložil pan Pavel Borůvka, Havlovice 

 149, 542 38 Havlovice. Rada s cenovou nabídkou souhlasí. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou na zahradní traktor 

Karsit K 22/102 4WD  TURBO JEEP s pohonem 4x4, kterou předložil pan 

Pavel Borůvka, Havlovice 149, 542 38 Havlovice. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

       4. Byla seznámena s obsahem Havlovických novin pro rok 2019. S obsahem novin    

  souhlasí. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem Havlovických novin pro rok 

2019. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

   5. Byla seznámena s inventarizační zprávou za rok 2018, se kterou souhlasí. Dále byla 

seznámena s jednotlivými položkami vyřazovacích protokolů z inventárního 

seznamu obecního majetku k 31.12.2018.  Jednotlivé položky projednala a 

souhlasí s jejich vyřazením z evidence.  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s inventarizační zprávou za rok 2018 a s 

vyřazením položek z inventárního seznamu.  

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 



 

     6. Byla seznámena s návrhem a cenovou kalkulací na modernizaci kabelové 

 televize v obci, kterou zaslala firma SATER-TV s.r.o., U plovárny 1419, 504 01 

 Nový Bydžov. Předmětem návrhu je přechod ze současného analogového 

 vysílání na digitální vysílání. Rada s návrhem souhlasí a rozhodla o poskytnutí 

 částky 100.000Kč bez DPH na spolufinancování modernizace kabelové stanice. 

 Částka bude součástí rozpočtového opatření č. 1/2019. 

          Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem a cenovou kalkulací 

modernizace kabelové televize v obci, kterou zaslala firma SATER-TV 

s.r.o., U plovárny 1419, 504 01 Nový Bydžov.. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      7. Přijala usnesení, kterým schválila záměr obce zveřejnit prodej p.p.č. 1279/2 o 

 výměře 211 m2 v k.ú. Havlovice, která vznikla oddělením dle geometrického plánu 

 číslo 810-147/2018 ze dne 13.12.2018 z původní p.p.č.1279 zapsané na LV 10 001 

 pro obec a katastrální území Havlovice (viz příloha č.1). Po zhodnocení nabídek, 

 které musí být podané nejdéle do 16.2.2019 včetně, bude konečné rozhodnutí o 

 prodeji příslušet radě a zastupitelstvu obce.        

 

          Návrh usnesení : 

Rada obce schvaluje záměr obce zveřejnit prodej p.p.č.1279/2 o výměře 

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

plánu číslo 810-147/2018 ze dne 13.12.2018 z původní p.p.č.1279 

zapsané na LV 10 001 pro obec a katastrální území Havlovice. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

      8. 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 5000,-Kč s panem Petrem Mílem, Havlovice č.p. 46, 542 

32 Úpice za provedenou instalaci tepelného čerpadla výměnou za kotel na 

pevná paliva. Rada obce zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní 

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 5000,-Kč s panem Petrem 
Mílem, Havlovice č.p. 46, 542 32 Úpice za provedenou instalaci tepelného 
čerpadla výměnou za kotel na pevná paliva.  

          Výsledek hlasování:  pro  5 proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

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

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019 dle přílohy 

č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

           V Havlovicích dne 30.1. 2019 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


