Obec Havlovice
Zápis č. 09/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý
16. června 2015.

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

Program: 1. Poptávkové řízení
2. Účetní závěrka obce Havlovice za rok 2014
3. Účetní závěrka základní školy za rok 2014
4. Závěrečný účet
5. Změna rozpočtu č. 1/2015
6. Přijetí úvěru
7. Odkoupení pozemků do vlastnictví obce
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
9. Žádost o finanční podporu
10. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva v roce 2015
11. Stanovení ceny vodného
12. Vodovod Hajnice
13. Stanovení termínu a programu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Havlovice
Rada obce:
1. Byla seznámena s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
mimo režim ZVZ na výběr zhotovitele akce s názvem „Zkvalitnění nakládání

s odpady v obci Havlovice“ (viz příloha č.1). Ze 3 oslovených firem byly
obdrženy 3 cenové nabídky firem HYVA-CZ, s.r.o., Zděbradská 56, Jažlovice, 251
01 Říčany u Prahy, Ing. Josef Ťuplík – WTC, Lázeňská 540, 789 61 Bludov a Ing.
Libor Mikula, Mistrovice 134, 561 64 Mistrovice. Z výběrového řízení byl vyřazen
uchazeč Ing. Libor Mikula Mistrovice 134, jehož nabídka obsahovala kupní
smlouvu, která nebyla podepsána osobou, oprávněnou jednat za uchazeče. Dále
na základě předem stanovených zadávacích podmínek rozhodla, že zhotovitelem
akce bude vítěz výběrového řízení, firma Ing. Josef Ťuplík- WTC, Lázeňská
540, 789 61 Bludov. Tato firma podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku
v celkové výši 881.848 Kč včetně DPH. Rada obce pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

2. Byla seznámena s podklady, které tvoří účetní závěrku obce Havlovice za rok
2014 (viz příloha č. 2). Dle Směrnice o schvalování účetní závěrky se jedná o:
FIN 2-12(Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu), Výkaz zisku a ztráty,
Rozvaha – Bilance, Příloha, Inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce a Zpráva finančního výboru týkající se
průběžné kontroly hospodaření. Rada konstatuje, že účetní závěrka splňuje
všechny náležitosti dle směrnice a neshledala v těchto podkladech žádné
nedostatky. Účetní závěrku doporučuje zastupitelstvu obce po projednání schválit.
3. Zpracovala Účetní závěrku Základní školy Havlovice za rok 2014 (viz příloha
č. 3). Závěrka byla zpracována dle Směrnice o schvalování účetní závěrky. Rada
konstatuje, že účetní závěrka splňuje všechny náležitosti a neshledala v této zprávě
žádné nedostatky. Zároveň tuto závěrku předkládá zastupitelstvu k projednání a
schválení.
4. Byla seznámena se Závěrečným účtem obce Havlovice za rok 2014 (viz příloha č.
4)., který předkládá zastupitelstvu k projednání a schválení.
5. Upravila změnu rozpočtu č.1/2015 (viz příloha č.5) a předkládá ji
zastupitelstvu k projednání a schválení.
6. Projednala možnost získání úvěru ve výši 600.000Kč od České spořitelny a.s., s
úrokovou sazbou pod 1,0% se splatností do konce roku 2016. Doporučuje
zastupitelstvu schválení úvěru a to na dofinancování akce s názvem „ Chodníky ve
vsi“.
7. Zpracovala soupis pozemků (viz příloha č.6), které jsou ve vlastnictví pana
Eduarda Víta, bytem Havlovice č.p.278 a které na základě jeho písemné žádosti má
obec v úmyslu od něho odkoupit. Tyto pozemky budou po schválení zastupitelstvem
obce odkoupeny za vzájemně dohodnutou cenu 1.200.000,-Kč v měsíčních
splátkách po 20.000,-Kč.

8. Byla seznámena se zprávou auditorské firmy Kreston A&CE Audit, s.r.o. Brno
(viz příloha č.7) o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Se
zprávou souhlasí a předkládá ji ZO k posouzení a schválení.
9. Projednala žádost (viz příloha č.8) města Úpice o poskytnutí dotace na zajištění
provozu Centra denních služeb. Rozhodla o poskytnutí finanční částky ve výši
5.000Kč.
10. Rozhodla o stanovení termínů konání VZZO na zbytek roku 2015. Navrhovanými
termíny jsou čtvtek 24. září 2015 a úterý 15. prosince 2015 vždy
od 19 hodin. Návrh termínů předkládá zastupitelstvu k projednání a schválení.

11. Rozhodla o zvýšení ceny vodného z původních 12Kč/m3 na 15Kč/m3
od 1.7.2015. Tento krok je nutný z důvodu přechodu naší obce na platbu DPH
z hospodářské činnosti. Návrh předkládá zastupitelstvu k projednání a schválení.
12. Byla seznámena s dopisem starosty obce Hajnice (viz příloha č.9), ve kterém
sděluje, že zastupitelstvo obce neschválilo možnost propojení našeho obecního
vodovodu s vodovodem z obce Hajnice. Důvodem je již plně využitá kapacita
dodávky vody z jejich vrtu
13. Stanovila termín a program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Havlovice na čtvtrek 25. června 2015 od 19 hodin v KD.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o činnosti rady obce
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
5. Účetní závěrka obce za rok 2014
6. Účetní závěrka Základní a Mateřské školy Havlovice za rok 2014
7. Závěrečný účet obce za rok 2014
8. Internet a elektrické přípojky v sále KD
9. Revokace usnesení zastupitelstva
10. Zrušení stavební komise
11. Změna směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek
12. Sportovní areál - smlouvy
13. Změna trasy chodníku u bytovek

14. Přijetí dotací do rozpočtu obce
15. Přijetí úvěru
16. Odkoupení pozemků do vlastnictví obce
17. Změna ve schvalování rozpočtu
18. Změna rozpočtu č.1/2015
19. Zpráva o činnosti obce za 1. pololetí 2015
20. Stanovení ceny vodného
21. Neposkytnutí informací členu zastupitelstva
22. Kontejner na kov
23. Urnový háj – celoroční péče
24. Diskuze
25. Návrh usnesení
26. Závěr

V Havlovicích dne 22.6.2015

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

