
Obec Havlovice 

Přehled usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Havlovice konaného v úterý 21. června 2016 od 19 hodin v sále 

kulturního domu 

1.Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- ověřovatele zápisu - Petra Smékala, Janu Sedláčkovou 

- program zasedání                                                                              Příloha č. 1 

- návrhovou komisi ve složení:         předseda Martin Spielberger 

                                                                 členové ing. Jindřich Kaizr 

                                                                                Jiří Řezníček 

- v souladu s § 84 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů , účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2015 viz 
Protokol o schvalování účetní závěrky obce Havlovice za rok 2015   

                                                                                                                  Příloha č.3   

                                                                                                                                                                                                     

- závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Havlovice za uplynulý kalendářní rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením s výhradami a přijímá nápravná opatření k nápravě chyb a 

nedostatků.                                                                                           Příloha č.4 

- odkoupení p.p.č.806/69 o výměře 2 m2, která vznikla oddělením 

z p.p.č.806//66 dle GP č.104/2016 ze dne 14.4.2016 od pana Tomáše Prouzy, 

Havlovice č.p.373 za cenu 5,-Kč/m2  

- odkoupení p.p.č.805/4  o výměře 1268 m2 od Kateřiny Součkové, Havlovice 

č.p.356 a Renaty Součkové, Havlovice č.p. 280 za cenu 5Kč/m2 

- obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 – Řád ohlašovny požáru   Příloha č.5 

- obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 – Požární řád obce            Příloha č.6 

- obecně závaznou vyhlášku č.3/2016 – O zabezpečení požární ochrany při 

akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob                             Příloha č.7 

- stanovy SOJH od 1.1.2017                                                                 Příloha č.8 



- dodatek č.2 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí, který se týká 

změny doručovací adresy a to od 1.1.2017                               Příloha č.9 

- bezúplatný převod movitého majetku ze SOJH na obec Havlovice dle smlouvy 

o bezúplatném převodu movitého majetku                              Příloha č.10 

- přijetí dotace z MZe z dotačního programu 16:Udržování a obnova kulturního 

dědictví venkova na „Obnovu sousoší Kalvárie v Havlovicích“ ve výši 244.000,- 

Kč 

- změnu rozpočtu č.2/2016                                                              Příloha č.11 

- elektronické zasílání příloh zastupitelům ze schůzí rady obce 

 

2.Zastupitelstvo obce neschvaluje 

- tyto body programu navržené Janem Čepelkou: 

   1. Revokace odměn předsedů komisí 

   2. Bezplatný svoz zeleného odpadu 

   3. Týdenní svoz směsného odpadu  

   4. Zrušení stavební komise 

 

3.Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

- kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání 

- zprávu o činnosti rady obce 

- zprávu o činnosti obce za 1.pololetí 2016 

- Závěrečný účet Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2015 

    V Havlovicích dne 21.6.2016 

ing. Pavel Dvořáček                                                                                  Martin Kult 
    starosta obce                                                                                      místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 Petr Smékal                                                                                     Jana Sedláčková 


