
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 2/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek 
28. ledna 2016. 

 

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

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Poptávkové řízení vodovod a kanalizace 

         2. Poptávkové řízení - pasporty 

                 3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

         4. Truhlářství Zíma – cenová nabídka 

         5. Kácení stromů 

         6. Zřízení komisí 

         7. Jan Čepelka – most U mandle 

                                                                                                                    

 Rada obce: 

1. 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 „Kanalizace a vodovod v lokalitě „U zvoničky“ v 
Havlovicích“ (viz příloha č.1). Byly obdrženy 3 cenové nabídky firem 
Vodohospodářské služby RT, s.r.o. Horní Lánov 61, 543 31 Lánov, ing. Libor Fanta, 
Lnářská 598, 541 01 Trutnov, DoVoS Trutnov, s.r.o. Revoluční 208, 541 01 
Trutnov. Na základě předem stanovených zadávacích podmínek rozhodla, že 
dodavatelem akce bude vítěz výběrového řízení ing. Libor Fanta, Lnářská 598, 541 
01 Trutnov. Tato firma podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové výši 
59 000Kč. 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 „Kanalizace a vodovod v lokalitě „U zvoničky“ 
v Havlovicích“ se stal ing. Libor Fanta, Lnářská 598, 541 01 Trutnov. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku 
malého rozsahu na zhotovitele prací zadávané mimo režim ZVZ v souladu 
s organizačním opatřením Obce Havlovice – „ Směrnice pro postup při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice“  
„Havlovice – komplexní zpracování pasportů“. Zpracovala zadávací 
dokumentaci poptávkového řízení (viz příloha č.2) a stanovila okruh firem (viz 
příloha č.3), které budou vyzvány k podání cenové nabídky. Jedná se o firmy 
Geodézie Východní Čechy s.r.o. Jiřího Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové, 
Milan Jíra, Zoubkova 633, 517 41 Kostelec nad Orlicí, GEOŠRAFO s.r.o. Zemědělská 
1091/3b, 500 03 Hradec Králové a GEODÉZIE-TOPOS, a.s. Pulická 377, 518 01 
Dobruška. Poté ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení doručených 
nabídek. V obou případech se jedná o členy rady obce (viz příloha č.4). 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o zahájení poptávkového řízení na 
zakázku  s názvem „Havlovice – komplexní zpracování pasportu“ v 
Havlovicích“ dle příloh č. 2 a 3. Dále ustanovila komisi pro otevírání 
obálek a hodnocení doručených nabídek dle přílohy č.4. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

3. Byla seznámena se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, 
který provedli zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor 
ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz (viz příloha č. 5). Přezkoumáním 
byly zjištěny nedostatky, které obec musí odstranit v nejbližším období. Rada bere 
zprávu z přezkoumání na vědomí. 

4. Byla seznámena s cenovou nabídkou na výrobu a montáž kancelářského nábytku na 
OÚ (viz příloha č.6). Cenovou nabídku zpracovala firma Truhlářství Jiří Zíma, 
Havlovice 246, 542 32 Havlovice. Celkové náklady na výrobu a montáž nábytku činí 
56 513Kč včetně DPH. Rada s nabídkou souhlasí a pověřuje starostu k jednání s 
dodavatelem. 

Návrh usnesení: 

 



 

Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 56 513Kč včetně DPH na 
výrobu a montáž kancelářského nábytku na OÚ dle přílohy č. 6. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

5. Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks dřeviny (smrk) na p.p.č. 530/4 v k.ú. 
Havlovice, kterou podala ing. Jitka Petirová, Havlovice 286, 542 38 Havlovice (viz 
příloha č. 7). Rada obce po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 1ks dřevin na p.p.č. 530/4 
v k.ú. Havlovice dle přílohy č. 7. 

 
 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

Byla seznámena s žádostí o pokácení 22ks dřevin (14 x smrk, 5x borovice, 3x 
modřín) na p.p.č. 642/2 v k.ú. Havlovice, kterou podal žadatel Miroslav Červinka, 
Lánská 1049, 549 41 Červený Kostelec (viz příloha č. 8). Rada obce po 
předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 22ks dřevin na p.p.č. 642/2 
v k.ú. Havlovice dle přílohy č. 8. 

 
 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.  Na základě doporučení zástupců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru 
ekonomického – oddělení kontroly obcí a analýz zřizuje stavební komisi v tomto 
složení: Předseda – Martin Dvořáček, členové - ing. Pavel Dvořáček a Josef 
Dvořáček. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice zřizuje stavební komisi v tomto složení: Předseda – 
Martin Dvořáček, členové . ing. Pavel Dvořáček a Josef Dvořáček. 

 



 
Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Na základě doporučení zástupců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru 
ekonomického – oddělení kontroly obcí a analýz zřizuje občanskou komisi a 
předsedkyní volí Marii Dvořáčkovou. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice zřizuje občanskou komisi a předsedkyní volí Marii 
Dvořáčkovou. 

 
Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

7. Projednala emailovou žádost zaslanou zastupitelem J. Čepelkou za sdružení 
Rovnováha (viz příloha č.9). Žádost se týkala projednání bodu s názvem 
„Zajištění úhrady škody vzniklé mylnou informací o dotaci SFDI na stavbu mostu U 
mandle”. Rada bere žádost na vědomí a pověřuje starostu obce k projednání 
žádosti se zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, oddělení kontroly a 
analýz. 

 

 

 

V Havlovicích dne 29.1.2016 

 

 

 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


