Obec Havlovice
Zápis č. 3/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý
20. února 2018 od 19 hodin.
Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Petr Smékal, Martin Spielberger
Omluveni: Martin Dvořáček
Zápisem byl pověřen Martin Kult.
Program:
1. Rozpočtové opatření č.2/2018
2. Stavba mimo zastavěné území obce
3. Smlouva o dílo
4. Nový člen zastupitelstva obce - osvědčení
5. Účetní závěrka příspěvkové organizace
6. Inventarizace obecního majetku
7. Fotoaparát pro kronikáře obce

Rada obce:

1. Projednala návrh rozpočtového opatření č.2/2018 (viz příloha č.1).
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018 dle přílohy
č.1.
Výsledek hlasování: pro 4
Usnesení bylo schváleno

proti 0

zdrž. 0

2. Byla seznámena s žádostí pana Pavla Faltuse, Kyndlinovská 244, 503 01 Hradec
Králové o udělení souhlasu k umístění stavby „ Srubový dům na st.p.č. 114 a p.p.č.
348/2 v k.ú. Havlovice“, která se nachází mimo zastavěné území obce Havlovice.
Rada s žádostí souhlasí a předkládá ji zastupitelstvu k projednání a schválení.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s umístěním stavby „ Srubový dům na
st.p.č. 114 a p.p.č. 348/2 v k.ú. Havlovice“ mimo zastavěné území obce
Havlovice.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno

3. Souhlasí s návrhem smlouvy o dílo číslo 338-17 uzavřenou mezi Obcí Havlovice a
aut. technikem panem Luborem Grundem, Antoníček 845, 543 71 Hostinné na
vyhotovení dokumentace do fáze pro stavební řízení na akci“ Oprava zvoničky na
st.p.č.164 v k.ú. Havlovice“. Finanční částka za vyhotovení dokumentace bude
součástí rozpočtové změny č 2/2018. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem smlouvou o dílo číslo 338-17
uzavřenou mezi Obcí Havlovice a aut. technikem panem Luborem
Grundem, Antoníček 845, 543 71 Hostinné na vyhotovení dokumentace
do fáze pro stavební řízení na akci“ Oprava zvoničky na st.p.č.164 v k.ú.
Havlovice“.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno
4. Dle § 56 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí rozhodla o oslovení
prvního náhradníka na uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce z kandidátní
listiny Sdružení nezávislých kandidátů Rovnováha paní Květoslavu Bejrovou.
Pověřuje starostu obce předáním písemného osvědčení o tom, že se stala členkou
zastupitelstva obce, a kterým dnem se jim stala.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice rozhodla dle § 56 odst.1 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí o oslovení prvního náhradníka na uprázdněný
mandát v zastupitelstvu obce z kandidátní listiny Sdružení nezávislých
kandidátů Rovnováha paní Květoslavu Bejrovou.

Výsledek hlasování: pro 4 proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

5. V souladu s § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Havlovice sestavenou k 31.12.2017 ( viz příloha č.2).
Návrh usnesení:
Rada obce Havlovice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Havlovice sestavenou k 31.12.2017 dle viz příloha č.2

Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
6. Byla seznámena s jednotlivými položkami vyřazovacích protokolů z inventárního
seznamu obecního majetku k 31.12.2017. Jednotlivé položky projednala a souhlasí
s jejich vyřazením z evidence.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s vyřazením položek z inventárního
seznamu.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

7. Rozhodla o nákupu nového fotoaparátu pro kronikáře obce. Finanční částka je
součástí rozpočtového opatření č.2/2018.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s nákupem nového fotoaparátu pro
kronikáře obce.
Výsledek hlasování: pro 4
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdrž. 0

V Havlovicích dne 22.2. 2018

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

