
                                       

Obec Havlovice 

Zápis č. 12/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané ve středu     

12. září 2018 od 19 hodin. 

Přítomni:   Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, Petr Smékal  

Omluveni:  Martin Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Klimatizace kabelové televize 

                 2. TJ Sokol Havlovice – žádost o dotaci 

         3. OÚ Havlovice – nový PC 

         4. Strašidelný les 

         5. Rozpočtové opatření č.9/2018 

         6. Pasport komunikací 

         7. Kalendář na rok 2019 

         8. Stanovení termínu a programu 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

    Havlovice 

 

   Rada obce:  

      1. Rozhodla o zakoupení nové nástěnné klimatizace do hlavní stanice kabelové televize 

a pověřuje starostu obce dalším jednáním v této věci. Finanční částka bude součástí 

rozpočtového opatření č.9/2018. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o zakoupení nové nástěnné klimatizace do 

hlavní stanice kabelové televize. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 



 

      2.  Byla seznámena s žádostí o navýšení dotace, podanou TJ Sokol Havlovice na 

plánované zavlažování fotbalového hřiště a zároveň stříkání ledu. Rada rozhodla o 

navýšení dotace o 100.000Kč. 

          Návrh usnesení: 

          Rada obce rozhodla o navýšení dotace o 100.000Kč pro TJ Sokol      

Havlovice. 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Rozhodla o zakoupení nového PC pro potřeby účetního OÚ Havlovice. Jedná 
se o náhradu za dosluhující PC, který nemá již dostatečnou kapacitu. 

Návrh usnesení : 

Rozhodla o zakoupení nového PC pro potřeby účetního OÚ Havlovice.  

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      4. Rozhodla o poskytnutí částky 3.000Kč na uspořádání akce pro děti s názvem 
Strašidelný les.. 

  Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice rozhodla o poskytnutí částky 3.000Kč na uspořádání 
akce pro děti s názvem Strašidelný les.. 
 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

       5. Projednala návrh rozpočtového opatření č.9/2018 (viz příloha č.1). S návrhem 
  souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

           Návrh usnesení : 

   Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem  rozpočtové opatření č.9/2018    

  dle  přílohy č.1. 

   Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  



 

Usnesení bylo schváleno. 

 
      6. Seznámila se s pasportem komunikací obce, který na žádost obce zpracovala firma 
          Geodézie TOPOS a.s.Dobruška. Se zpracováním souhlasí a předkládá ho 

zastupitelstvu k projednání a schválení. 

           Návrh usnesení : 

   Rada obce Havlovice souhlasí s pasportem komunikací obce,             

  zpracovaným firmou Geodézie TOPOS a.s. Dobruška. 

   Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

      7. Seznámila se s obsahem návrhu Havlovického kalendáře na rok 2019. S obsahem 

souhlasí a rozhodla o výrobě 500 ks. Kalendáře budou prodávány na OÚ za cenu 

30Kč/ks. Rada pověřuje starostu zajištěním výroby kalednářů. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem Havlovického kalendáře na rok 

2019. Rozhodla o výrobě 500ks a prodejní ceně 30Kč/ks. 

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

      8. Stanovila termín a program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                             

         Havlovice na úterý 25. září 2018 od 19 hodin v KD. 

            

               Program: 

 1. Zahájení 
 2. Volba ověřovatelů zápisu 
 3. Program zasedání 
 4. Zřízení návrhové komise 
 5. Kontrola usnesení 
 6. Zpráva o činnosti rady obce 
 7. Rozpočtové opatření č.9/2018 
 8. Pasport komunikací 
 9. Zpráva ředitele základní a mateřské školy 

10. Zhodnocení uplynulého volebního období 2014-2018 

11. Diskuze 

12. Přehled usnesení 

13. Závěr 

 

 

 

 



 

 

           V Havlovicích dne 14.9. 2018 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


