Obec Havlovice
Přehled usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Havlovice konaného v úterý 19.prosince 2017 od 18 hodin v sále
kulturního domu
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- ověřovatele zápisu – Martin Dvořáček, Mgr. Lenka Čepelková
- rozšířený program zasedání
- návrhovou komisi ve složení:

Příloha č. 1
předseda Martin Spielberger
členové

Jiří Řezníček
Jindřich Kaizr

-revokaci usnesení z 28.3.2017 v tomto platném znění:
„Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly na
radu obce převedeny kompetence k provádění rozpočtových opatření na straně
příjmů i výdajů do výše 300.000,- Kč a zároveň, aby na radu obce byly
převedeny kompetence k provádění rozpočtových opatření v případě přijetí
dotace, u kterých zastupitelstvo schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace
bez omezení výše“.
-schodkový rozpočet obce na rok 2018

Příloha č. 3

Příjmy - 12.279.600,- Kč
Výdaje - 13.814.600,- Kč
Vyšší výdaje budou hrazeny z přebytku hospodaření minulých let.
-aby závaznými ukazateli v odvětvovém členění rozpočtové skladby na rok 2018
byly paragrafy
-finanční plán pro hospodářskou činnost obce na rok 2018

Příloha č. 4

-rozpočet ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2018

Příloha č. 5

- střednědobý výhled ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2019-2020

Příloha č. 6

-plán práce obce na rok 2018

Příloha č. 7

-střednědobý výhled obce na roky 2019-2020

Příloha č. 8

-Místní program obnovy vesnice

Příloha č. 9

-podáni žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje pro účel 3: Obnova památkového fondu na rok 2018 na akci: „ Oprava
zvoničky na st. p.č. 164 v k.ú. Havlovice“
-obecně závaznou vyhlášku č.2/2017 kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy
Příloha č. 10

2. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
-měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 8.500,- Kč s platností od 1.1.2018
-měsíční odměnu za výkon funkce člena rady jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 3.300,- s platností od 1.1.2018

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání
- zprávu o činnosti rady obce
- zprávu o činnosti obce za rok 2017

V Havlovicích dne 20.12.2017

ing. Pavel Dvořáček
starosta obce

Martin Kult
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Lenka Čepelková

Martin Dvořáček

