
Obec Havlovice 

Přehled usnesení ze 4.veřejného zasedání zastupitelstva obce 

Havlovice konaného v úterý 15.prosince 2015 od 18 hodin v sále 

kulturního domu 

                                      

1.Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- ověřovatele zápisu  - Petra Smékala, Martina Dvořáčka 

-  navržený program zasedání                      Příloha č. 1 

- návrhovou komisi ve složení:  předseda  Martin Spielberger 

                                                      členové    Ing. Jindřich Kaizr 

                                                                         Jiří Řezníček 

      -    změnu rozpočtu obce č. 3/2015                    Příloha č. 3 

      -    přebytkový rozpočet obce na rok 2016                                     Příloha č. 4 

- finanční plán pro hospodářskou činnost v roce 2016             Příloha č. 5 

- plán práce obce na rok 2016                                                       Příloha č. 6 

- rozpočtový výhled na roky 2017 – 2018                                    Příloha č. 7 

- Místní program obnovy vesnice                                                  Příloha č. 8 

- Odkoupení p.p.č. 1429/13 o výměře 4 m2 a p.p.č. 940/4 o výměře 46 m2 

vzniklé oddělením dle GP č. 758 – 94/2015 od Eduarda Víta, Havlovice čp. 

278  za cenu 10,- Kč/m2                                                               Příloha č. 9 

- bezúplatný převod p.p.č. 1204/12 o výměře 58 m2 vzniklé oddělením dle 

GP č. 759 – 193/2015 ze Státního pozemkového úřadu na obec Havlovice 

                                                                                                          Příloha č. 10   

- Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu    Příloha č. 11 

- podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016 

 

2.Zastupitelstvo obce neschvaluje 

- rozpočet obce na rok 2016 sestavený sdružením Rovnováha  Příloha č. 12 

- návrh J. Čepelky na vkládání příloh z jednání RO a ZO na webové stránky 

obce 

-  hlasování o rozpočtu obce na rok 2016 po jednotlivých položkách dle 

návrhu sdružení Rovnováha 



- přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 od KÚ dle návrhu sdružení 
Rovnováha. 

- finanční plán pro hospodářskou činnost v roce 2016 sestavený sdružením 

Rovnováha                                                                                         Příloha č. 13 

- plán práce obce na rok 2016 navržený sdružením Rovnováha 

                                                                                                             Příloha č. 14 

- využit předkupního práva ke st. p. č. 35 a na ni stojící budova čp. 61 

(prodejna potravin), které nabízí COOP Dvůr Králové n. L., družstvo, 

Legionářská 3031, Dvůr Králové nad Labem.                             Příloha č. 15        

 

3.Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

- kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání  

- zprávu o činnosti rady 

- zprávu o činnosti obce za rok 2015 

 

V Havlovicích dne 16.12.2015 

 

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

 


