
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 1/2016 z jednání Rady obce Havlovice, které se konalo  
ve čtvrtek 14. ledna 2016. 

 

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

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Oznámení havarijního stavu 

         2. Výpověď smlouvy o odborné pomoci 

                 3. Tříkrálový koncert – vyúčtování 

         4. Poptávkové řízení 

         5. Uzavírání sňatků 

         6. Hrob Květy Lelkové 

         7. Havlovické noviny 2016  

                                                                                                                    

 Rada obce: 

1. Zpracovala oznámení havarijního stavu domu č.p. 59 a přilehlých pozemků v k.ú. 
Havlovice (viz příloha č.1). Toto oznámení bylo zasláno vlastníkovi nemovistosti 
firmě Kool European, Propertis s.r.o., Na Svahu 176, Liberec. Nemovitost se 
nachází ve zchátralém stavu a v posledních deseti letech zde nikdo z vlastníků 
nebyl. Rada pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

2. Byla seznámena s výpovědí smlouvy o odborné pomoci č. 9104474 zaslanou firmou 
Kreston A&CE Audit s.r.o. Auditorská firma podala výpověď z důvodu tlaku 
některých politických subjektů v naší obci (email zaslaný J. Čepelkou) na ovlivnění 
její nezávislosti a nestranosti(viz příloha č.2). Rada bere výpověď na vědomí a 
pověřuje starostu obce zahájením jednání o provedení auditu za rok 2015 
s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. 

3. Byla seznámena s vyúčtováním kulturní akce „Tříkrálový koncert“ konané dne 
9.1.2016 v KD Havlovice (příloha č.3). Schvaluje uvolnění finanční částky ve výši  



 

2.000,- Kč z rozpočtu obce, na pokrytí ztráty vzniklé spolupořadateli akce Městské 
hudbě Úpice. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s vyúčtováním kulturní akce „Tříkrálový 
koncert“ dle  přílohy č. 3. 

      Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

4. Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku 
malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací zadávané mimo režim ZVZ na akci 
s názvem „Kanalizace a vodovod v lokalitě „U zvoničky“ v Havlovicích“. 
Jedná se o zpracování projektové dokumentace k dodatečnému 
stavebnímu povolení kanalizace a vodovodu v této lokalitě a o 
inženýrskou činnost související se zajištěním dodatečného stavebního 
povolení a kolaudačního souhlasu. Zpracovala zadávací dokumentaci 
poptávkového řízení (viz příloha č.4) a stanovila okruh firem (viz příloha č.5), 
které budou vyzvány k podání cenové nabídky.  

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí se zahájením poptávkového řízení na 
zakázku  s názvem „Kanalizace a vodovod v lokalitě „U zvoničky“ v 
Havlovicích“ dle příloh č. 4 a 5. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

5. Souhlasí s podáním žádosti na MěÚ Úpice ve věci přijetí prohlášení o uzavření 
manželství v naší obci (viz příloha č.6). Oprávněnými osobami budou jmenováni 
starosta a místostarosta naší obce a místností, určenou pro oddávání bude obřadní 
síň kulturního domu č.p.55. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s podáním žádosti na MěÚ Úpice ve věci 
přijetí prohlášení o uzavření manželství v naší obci dle přílohy č.6 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 

 

6. Rozhodla o přemístění ostatků Květy Lelkové ze hřbitova v Úpici do urnového háje v 
Havlovicích. Pověřuje starostu obce dalším jednáním v této věci. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí přemístěním ostatků Květy Lelkové ze 
hřbitova v Úpici do urnového háje v Havlovicích. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

7. Byla seznámena s obsahem Havlovických novin pro rok 2016. S obsahem novin 
souhlasí a pověřuje starostu obce výběrem vhodné tiskařské firmy. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem Havlovických novin pro rok 
2016. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

V Havlovicích dne 15.1.2016 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


