
                                       

Obec Havlovice 

Zápis č. 4/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý        

6. března 2018 od 19 hodin. 

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

Dvořáček 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Nový člen zastupitelstva obce (druhý náhradník) 

                 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

        3. Zpráva o stavu veřejného pořádku za rok 2017 

        4. Obnova turistického značení 

        5. Výměna informačních tabulí 

        6. Rozpočtové opatření č.3/2018 

                7. Poptávkové řízení 

        8. Hospodaření obce za rok 2017 

        9. Hospodářská činnost obce za rok 2017 

       10. Stanovení termínu a programu 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
    Havlovice 

 

      Rada obce:  

 

1. Dle § 56 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí rozhodla o oslovení  

v pořadí druhého náhradníka na uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce 

z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů Rovnováha pana Vladimíra 

Míla. První oslovený náhradník paní Květoslava Bejrová na uvolněné místo 

písemně rezignovala. Pověřuje starostu obce předáním písemného osvědčení o 

tom, že se pan Míl stal členem zastupitelstva obce, a kterým dnem se jim stal. 

 



 

 Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla  dle § 56 odst.1 zákona o volbách do       

zastupitelstev obcí o oslovení druhého náhradníka na uprázdněný 

mandát v zastupitelstvu obce z kandidátní listiny Sdružení nezávislých 

kandidátů Rovnováha pana Vladimíra Míla. 

 

   Výsledek hlasování:  pro  5   proti  0   zdrž.  0  

   Usnesení bylo schváleno. 

       2. Byla seznámena se zápisem z přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, který    
provedli zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – 
oddělení kontroly obcí a analýz. Rada se zprávou souhlasí a předkládá ji 
zastupitelstvu obce k posouzení a schválení jako součást účetní závěrky obce.         

                                                                   

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí se zápisem z přezkoumání hospodaření   

obce za rok 2017. 

   Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

       3. Byla seznámena se zprávou o stavu veřejného pořádku za rok 2017 (viz příloha 

č.1) předloženou Policií ČR, místním oddělením Úpice. Ze zprávy vyplývá, že 

kriminalita na území města Úpice má stoupající tendenci. Rada bere zprávu na 

vědomí. 

     4. Rozhodla o obnovení turistického značení naučné stezky v délce 24 km dle metodiky 
KČT. Obnovu značení provedou členové KČT a celkové náklady jsou odhadnuty na 
12.000Kč. Rada s obnovou značení souhlasí. 

 Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s obnovou turistického značení naučné 

stezky v délce 24 km dle metodiky KČT. 

 

   Výsledek hlasování:  pro  5   proti  0   zdrž.  0  

   Usnesení bylo schváleno. 

               5. Rozhodla o postupné výměně 24 ks dřevěných rámů informačních tabulí 

poznávacího okruhu “U nás”. Smrkové rámy budou nahrazeny za dubové, které 

mají delší životnost. Náklady na tuto akci budou součástí rozpočtové změny č. 

3/2018. 



 

                 Návrh usnesení: 

           

                Rada obce Havlovice souhlasí s postupnou výměnou 24 ks smrkových 

rámů poznávacího okruhu za dubové. 

 

 

              Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

              Usnesení bylo schváleno.  

 

      6. Projednala návrh rozpočtového opatření č.3/2018 (viz příloha č.2).   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.3/2018 dle přílohy 

č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

7. Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku 

malého rozsahu na zhotovitele prací zadávané mimo režim ZZVZ v souladu 

s organizačním opatřením Obce Havlovice na akci s názvem „Oprava zvoničky 

na st.p.č.164 v k.ú. Havlovice“. Zpracovala zadávací dokumentaci 

poptávkového řízení a stanovila okruh firem, které budou vyzvány k podání 

cenové nabídky. Poté ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

doručených nabídek. V obou případech se jedná o členy rady obce. 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada obce Havlovice rozhodla o zahájení poptávkového řízení na 

zakázku  s názvem „„Oprava zvoničky na st.p.č.164 v k.ú. Havlovice“. 

Dále ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení doručených 

nabídek dle přílohy. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

 8. Seznámila se s návrhem hospodaření obce za rok 2017 (viz příloha č.3), který 
     se bude schvalovat na červnovém zasedání. Návrh bere na vědomí a předkládá 
     ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení. 
 
 9. Seznámila se s návrhem hospodářské činnosti obce za rok 2017 (viz příloha 
     č.4), který se bude schvalovat na červnovém zasedání. Návrh bere na vědomí a 
     předkládá ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení. 

 10. Stanovila termín a program 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                    
      Havlovice na 27.března 2018 od 19 hodin v KD. 

 

Program: 

        1. Zahájení 
        2. Slib nového člena zastupitelstva 
        3. Volba ověřovatelů zápisu 
        4. Program zasedání 
        5. Zřízení návrhové komise 
        6. Kontrola usnesení 
        7. Zpráva o činnosti rady obce 
        8. Hospodaření obce za rok 2017 
        9. Hospodářská činnost za rok 2017 
       10. Stavba mimo zastavěné území obce 

11. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce 
12. Diskuze 
13. Návrh usnesení 
14. Závěr 

 

         V Havlovicích dne 9.3. 2018 

 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


