
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 2/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý      

31. ledna 2017 od 18 hodin. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Poptávkvé řízení - vyhodnocení 

         2. Inventarizace obecního majetku za rok 2016 

         3. Havlovické noviny 2017 

         4. Reflexní pásky 

         5. Změna katastrálního území 

  

          

Rada obce:    

                                                                                                                                                         

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

na zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací zadávané mimo režim 

ZVZ na akci s názvem „Kulturní dům Havlovice – oprava části suterénu“. 

Byly obdrženy 2 cenové nabídky. Na základě předem stanovených zadávacích 

podmínek rozhodla, že dodavatelem akce bude vítěz výběrového řízení FIRMA PH, 

Petr Havlas, Velké Svatoňovice 167, 542 35 Velké Svatoňovice. Tato firma podala 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové výši 422 762,69Kč včetně DPH. 

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 „Kulturní dům Havlovice – oprava části 

suterénu“  se stala FIRMA PH, Petr Havlas, Velké Svatoňovice 167, 542 35 

Velké Svatoňovice. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  



 

Usnesení bylo schváleno. 

b) Byla seznámena s výsledkem poptávkového řízení k podání cenové nabídky na 

zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací zadávané mimo režim ZVZ 

na akci s názvem „Stavební úpravy čerpací stanice v obci Havlovice“. Byly 

obdrženy 2 cenové nabídky. Na základě předem stanovených zadávacích podmínek 

rozhodla, že dodavatelem akce bude vítěz výběrového řízení FIRMA PH, Petr 

Havlas, Velké Svatoňovice 167, 542 35 Velké Svatoňovice. Tato firma podala 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové výši 640 494,08Kč včetně DPH. 

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 „Stavební úpravy čerpací stanice v obci 

Havlovice“.  se stala FIRMA PH, Petr Havlas, Velké Svatoňovice 167, 542 

35 Velké Svatoňovice. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

2. Byla seznámena s jednotlivými položkami vyřazovacích protokolů z inventárního 

seznamu obecního majetku k 31.12.2016. Jednotlivé položky projednala a souhlasí 

s jejich vyřazením z evidence (dle přílohy č.1).  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s vyřazením položek z inventárního 

seznamu dle přílohy č.1.  

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

3. Byla seznámena s obsahem Havlovických novin pro rok 2017. S obsahem novin 

souhlasí a pověřuje starostu obce výběrem vhodné tiskařské firmy. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem Havlovických novin pro rok 

2017. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

4.  Rozhodla o zakoupení 500ks reflexních pásek s logem obce a vybrala dodavatele 

reklamní agenturu Kontakt, Mladé Buky 279, 542 23 Mladé Buky. Pásky budou 

sloužit jednak jako reklamní předměty obce, tak i jako prostředek pro zvýžení 

bezpečnosti spoluobčanů obce. 

Návrh usnesení: 

Rada obce souhlasí s nákupem 500 ks reflexních pásek s logem obce za 

cenu 19,24Kč / ks. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

5.  Byla seznámena s žádostí pana Aleše Andrše o přemístění jeho staveb a pozemků 

z katastrálního území Slatina nad Úpou do k.ú. Havlovice. Jedná se o přesun mezi 

okresy Náchod a Trutnov. Rada bere žádost na vědomí a pověřuje starostu obce 

dalším jednáním v této věci. 

 

 

  V Havlovicích dne 1.2.2017 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


