
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 4/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 

29. února 2016. 

 

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

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Poptávkové řízení 

         2. Kácení stromů 

                 3. Oprava křížku - podání žádosti o dotaci  

         4. Vodovod a kanalizace v lokalitě „Na Vřese“ 

         5. Inventarizace obecního majetku za rok 2015 

  

                                                                                                                    

 Rada obce: 

1. a) 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 na akci s názvem „Výměna střešní 

krytiny na garážích v Havlovicích“. Zpracovala zadávací dokumentaci 
poptávkového řízení (viz příloha č.1) a stanovila okruh firem (viz příloha č.2), 
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 (viz příloha č.3). 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o zahájení poptávkového řízení na 

zakázku  s názvem „Výměna střešní krytiny na garážích v Havlovicích“ 

dle příloh č. 1 a 2. Dále ustanovila komisi pro otevírání obálek a 

hodnocení doručených nabídek dle přílohy č.3. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  



 

Usnesení bylo schváleno. 

b) 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 na akci s názvem„Výsadba zeleně 

v parku T.G.Masaryka v Havlovicích“. Zpracovala zadávací dokumentaci 
poptávkového řízení (viz příloha č.4) a stanovila okruh firem (viz příloha č.5), 
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 (viz příloha č.6). 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o zahájení poptávkového řízení na 

zakázku  s názvem „Výsadba zeleně v parku T.G.Masaryka“ dle příloh č. 4 

a 5. Dále ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení doručených 

nabídek dle přílohy č.6. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Byla seznámena s žádostí o pokácení 4ks ovocných dřevin na p.p.č. 763/3 v k.ú. 
Havlovice, kterou podala Monika Friebelová, Havlovice 283, 542 32 Úpice (viz 

příloha č. 7). Rada obce po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 4ks ovocných dřevin na p.p.č. 

763/3 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 3ks dřevin (smrk) na p.p.č. 977/5 v k.ú. 
Havlovice, kterou podal ing. Tomáš Papež, Jana Roháče z Dubé 445, Horní 
Předměstí,541 01 Trutnov (viz příloha č. 8). Rada obce po předešlém místním 
šetření s žádostí souhlasí.  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 3ks dřevin (smrk) na p.p.č. 

977/5 v k.ú. Havlovice dle přílohy č. 8. 

 
 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

 



 

Usnesení bylo schváleno. 

Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks dřeviny (jedle) na p.p.č. 723/12 v k.ú. 
Havlovice, kterou podala Vlasta Karlíková, Pod Skalkou 1003, 542 32 Úpice (viz 

příloha č. 9). Rada obce po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 1ks dřeviny (jedle) na p.p.č. 

723/12 v k.ú. Havlovice dle přílohy č. 9. 

 
 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Rozhodla o podání žádosti o dotaci z MZe dle zásad pro udržování a obnovu 
kulturního dědictví venkova pro rok 2016 na rekonstrukci pamětního křížku v obci 
(viz příloha č.10). Pověřuje starostu obce dalším jednáním v této věci. 

Rada obce Havlovice rozhodla podání žádosti o dotaci z  MZe na 

rekonstrukci pamětního křížku v obci dle přílohy č.10. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Byla seznámena s cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace a 
inženýrskou činnost na kanalizaci v lokalitě obce „ Na Vřese“ (viz příloha č. 11). 
Nabídku pro obec zpracoval Ing. Libor Fanta, Lnářská 598, 541 01 Trutnov. Rada 
s nabídkou souhlasí a pověřuje starostu obce dalším jednáním v této věci. 

Návrh usnesení: 

Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou na zpracování projektové 

dokumentace a inženýrskou činnost na kanalizaci v lokalitě „ Na 

Vřese“dle přílohy č.11. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

5. Byla seznámena s jednotlivými položkami vyřazovacích protokolů z inventárního 
seznamu obecního majetku za rok 2015 (viz příloha č.12). Jednotlivé položky 
projednala a souhlasí s jejich vyřazením z evidence. Dále rozhodla o vyřazení 
položek do 1.000Kč včetně z evidence inventarizace obecního majetku pro 
následující období. 



 

 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s vyřazením položek z inventárního 

seznamu dle přílohy č.12 a dále rozhodla o vyřazení položek do 1.000Kč 

z inventárního seznamu na následující období. 

 
 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

V Havlovicích dne 3.3.2016 

 

 

 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


