
Obec Havlovice 

Přehled usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Havlovice konaného v úterý 25. června 2019 od 19 hodin v sále 

 kulturního domu 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- ověřovatele zápisu - Martin Dvořáček, Stanislav Mach 

-  program zasedání                                                                                        Příloha č.1 

- návrhovou komisi ve složení:         předseda:  Martin Spielberger 

                                                               členové:     Pavel Šrámek 

                                                                                   Petr Smékal 

 

-  v souladu s § 84 odst.2 písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2018. Schválením 

účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky.  

Viz. Protokol o schválení účetní závěrky obce Havlovice za rok 2018. Příloha č.3                              

 

- účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlovice sestavenou 

k 31.12.2018 

   

- Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Havlovice za uplynulý kalendářní rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením obce a to s výhradou.                                                      Příloha č.4 

 

- Závěrečný účet Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2018 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením Svazku obcí Jestřebí hory, a to bez výhrad. 

                                                                                                                        Příloha č.5 

- dle odstavce 6, článku 6 výjimku ze Směrnic o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. Výjimka spočívá v tom, že výzva k podání nabídky na 



dodavatele prací na akci „Most přes Úpu v Havlovicích ve Vsi“ nebude 

zveřejněna na profilu zadavatele 

- Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190166 uzavřenou mezi 

Povodím Labe, s.p. a obcí Havlovice                                                   Příloha č.6 

- Smlouvu o nájmu pozemku číslo 6DHM190168 uzavřenou mezi Povodím Labe, 

s.p. a obcí Havlovice                                                                              Příloha č.7 

- odkoupení p.p.č.1161/2 v k.ú. Havlovice o výměře 311m2, která vznikla 

oddělením z původní p.p.č.1161 dle GP č. 777-11/2017 ze dne 8.9.2017 od 

Josefa Bernarda, Maršov 29 a od Jiřího Pavláska Havlovice 281 a to za cenu 

100Kč/m2                                                                                                Příloha č.8    

- odkoupení p.p.č.734/5 v k.ú. Havlovice o výměře 170m2, která vznikla 

oddělením z původní p.p.č.737/3 dle GP č. 827-95/2019 ze dne 11.6.2019 od 

Ing. Miloslava Ječného, Zahradní 62, Valdice a to za cenu 1Kč/m2  Příloha č.9 

- přijetí příspěvku na akci „Cyklostezka Havlovice – Malá Strana“ od SFDI 

v limitní výši 2.533.276 Kč.                                                                   Příloha č.10 

    - podání žádosti o dotaci na projekt Šablony II – ZŠ a MŠ Havlovice dle žádosti 

Příloha č.11 

    - rozpočtové opatření č.7/2019                                                           Příloha č.12 

(Výdajová část bude oproti původnímu návrhu ponížena o 300.000Kč – 

příspěvek obce na dostavbu hradu Vízmburk)  

 

 

2. Zastupitelstvo obce odkládá: 

- rozhodnutí o vydání stanoviska k žádosti o ručení obce za úvěr na 

předfinancování dotace na projekt Po stopách společné středověké historie na 

další veřejné zasedání zastupitelstva                                                    Příloha č.13 

 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání  

- zprávu o činnosti rady obce  

- zprávu o činnosti obce za 1. pololetí 2019 



 

4. Zastupitelstvo obce přijímá: 

- opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření 

za rok 2018 včetně zprávy o jejich plnění 

 

5. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce: 

 - zpracovat náměty a připomínky z veřejného zasedání 

    

V Havlovicích dne 25.6.2019 

 

 
 
ing. Pavel Dvořáček                                                                                  Martin Kult 
    starosta obce                                                                                      místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Stanislav Mach                                                                                  Martin Dvořáček 
 


