
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 01/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané  

ve čtvrtek 8. ledna 2015. 

 

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

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Smlouva o realizaci divadelního představení  

         2. Sdružení vzájemné pomoci zdravotně postižených Úpice 

         3. Tříkrálový koncert 

4. Restaurátorské práce 

                  5. Kácení dřevin 

                 6. Chodníky ve vsi – výběr dodavatele 

        7. Smlouvy o dotačním managementu – chodníky ve vsi 

                8. Příručka pro člena zastupitelstva obce 

        9. Žádost o finanční příspěvek – Malý princ 

      10. Přeúvěrování Česká spořitelna, a.s. 

                  

         Rada obce: 

     1. Byla seznámena se smlouvou o realizaci divadelního představení s názvem „Nebe na 
zemi“ konaného dne 10.1.2015 v KD Havlovice, mezi obcí Havlovice a Městským 
kulturním střediskem Červený Kostelec (viz příloha č.1). Se smlouvou souhlasí a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

     2. Projednala žádost o příspěvek na činnost v roce 2015 Sdružení vzájemné pomoci 
zdravotně postižených Úpice (viz příloha č.2). Rada rozhodla přispět tomuto 
sdružení částkou 2.000Kč. 



 

 

      3. Byla seznámena s vyúčtováním kulturní akce „Tříkrálový koncert“ konané dne 
3.1.2015 v KD Havlovice (příloha č.3). Schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 
6.000Kč z rozpočtu obce, na pokrytí ztráty vzniklé spolupořadateli akce Městské 
hudbě Úpice. 

     4. Posoudila dvě cenové nabídky na restaurátorské práce pomníku padlých 

v parčíku T.G.M. První nabídka za provedené práce ve výši 35.000Kč (viz 

příloha č.4) byla podána firmou Petr Tomáš Restaurátorství a pozlacovačství s.r.o. 
Zborovská 213, Nové Město nad Metují a druhá nabídka v celkové finanční výši 
38.000Kč (viz příloha č.5) byla podána kamenosochařem a restaurátorem Vítem 
Kotrbáčkem, Zborovská 1874, Hořice. Rada obce rozhodla o přidělení 
restaurátorských prací ekonomicky výhodnější nabídce, kterou podal pan Petr 
Tomáš. Dále pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

      5. Projednala žádost, o pokácení dřevin žadatele K-ELEKTRO s.r.o. Uhřínov 50, Liberk 
na p.p.č. 1036/1 v k.ú. Havlovice. Jedná se o pokácení 5ks olší za vodní elektrárnou 
„ U Mandle“. S žádostí souhlasí. 

      6. Starosta obce seznámil členy rady s podáním dvou žádostí o dotaci na SFDI 
s názvem „ Chodník u obecního úřadu“ a „ Chodník a dešťová kanalizace“ 

dne 5.1.2015. Rada rozhodla o zahájení výběrového řízení na dodavatele těchto 
staveb. Přípravou výběrového řízení zakázky malého rozsahu pověřuje společnost 
Centrum rozvoje Česká Skalice. Dále stanovila okruh firem, které budou vyzvány k 
podání cenové nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého 
rozsahu (viz příloha č.6). 

      7. Byla seznámena se smlouvami o dotačním managementu na zpracování žádostí na 
SFDI, na administraci obou projektů a na zpracování závěrečné zprávy na projekty 
„Havlovice- chodník a dešťová kanalizace“ a „ Chodník u obecního úřadu“ 

mezi obcí Havlovice a firmou DRAG s.r.o. Horská 634, 541 01 Trutnov (viz příloha 

č.7,8). Rada se smlouvami souhlasí a pověřuje starostu jejich podpisem. 

      8. Rozhodla o zakoupení 15ks výtisků Příruček pro členy zastupitelstva, kterou vydává 
Svaz měst a obcí ČR. Cena za jeden výtisk se bude pohybovat v rozmezí 35 – 50Kč 
bez DPH a poštovného. 

      9. Projednal žádost o finanční příspěvek (viz příloha č.9) z rozpočtu obce Havlovice 
pro občanské sdružení „Malý princ“ ve výši 10.000Kč. Rad rozhodla, že z důvodu 
zániku tohoto občanského sdružení ke dni 31.12.2014 příspěvek neposkytne. 

    10. Projednala Smlouvu o úvěru předloženou dle předešlé nabídku Českou spořitelnou, 
a.s. na přeúvěrování úvěru uzavřeného mezi obcí Havlovice a panem Viktorem 
Bašem na dofinancování stavby mostu U Mandle (viz příloha č.10). Rada se 
smlouvou souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 



     

 

  V Havlovicích dne 12.1.2015 

 

 

 

 

           starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


