
                                       

Obec Havlovice 

Zápis č. 8/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí      

4. června 2018 od 19 hodin. 

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

Omluveni: Martin Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Smlouvy o poskytnutí dotace 

                 2. Veřejnoprávní smlouva 

         3. DRAG – cenová nabídka 

         4. Nová vodovodní přípojka 

         5. Vánoční výzdoba - nabídka 

         6. Rozpočtové opatření č.6/2018 

         7. Účetní závěrka obce za rok 2017 

         8. Závěrečný účet obce za rok 2017 

         9. Kotlíková dotace 

       10. Stanovení termínu a programu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
    Havlovice 

  

 

   Rada obce:  

 

 1a) Byla seznámena se smlouvou o poskytnutí dotace z dotačního fondu        

   Královéhradeckého kraje z programu s názvem Obnova hasičské techniky pro obce 

   s JPO – 18RRD01 na opravu požárního vozidla LIAZ CAS 25. Rada obce se   

   smlouvou souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Poskytnutá    

   finanční částka bude součástí rozpočtového opatření č.6/2018.  



 

Návrh usnesení: 

          Rada obce Havlovice souhlasí se smlouvou o poskytnutí dotace      

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje z programu s názvem Obnova 

hasičské techniky pro obce s JPO – 18RRD01 na opravu požárního vozidla 

LIAZ CAS 25. 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

  Usnesení bylo schváleno. 

1b) Byla seznámena se smlouvou o poskytnutí dotace z dotačního fondu        

   Královéhradeckého kraje z programu s názvem Podpora JPO II a JPO III zřízených   

   obcí v Královéhradeckém kraji – 18RRD12 na zvýšení akceschopnosti jednotky JPO 

   III Havlovice. Rada obce se smlouvou souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem 

   smlouvy. Poskytnutá finanční částka bude součástí rozpočtové změny č.6/2018. 

   Návrh usnesení: 

          Rada obce Havlovice souhlasí se smlouvou o poskytnutí dotace  

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje z programu s názvem 

Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji – 

18RRD12 na zvýšení akceschopnosti jednotky JPO III Havlovice. 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

      2. Byla seznámena s návrhem nové veřejnoprávní smlouvy, na základě které by 
příslušný organ města Trutnova i nadále zajišťoval pro obec Havlovice projednávání 
přestupků podle zákona č.251/2016 Sb. o některých přestupcích. Rada obce s 
návrhem smlouvy souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

    Návrh usnesení: 

          Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem nové veřejnoprávní smlouvy, na 

základě které by příslušný organ města Trutnova i nadále zajišťoval pro 

obec Havlovice projednávání přestupků podle zákona č.251/2016 Sb. o 

některých přestupcích. 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

      3. Byla seznámena s návrhem kalkulace nákladů na zpracování žádosti, administraci 
realizace projektu s názvem “Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Havlovice” 
výzvy IROP (MAS KJH). Cenovou nabídku předložila firma DRAG s.r.o., Horská 634, 
541 01 Trutnov. Rada s cenovou nabídkou souhlasí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Poskytnutá finanční částka bude součástí rozpočtového opatření č.6/2018. 

 



 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s kalkulací nákladů na zpracování žádosti, 
administraci realizace projektu s názvem “Pořízení dopravního 
automobilu pro JSDH Havlovice” výzvy IROP (MAS KJH). 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

          4. Projednala žádost o novou vodovodní přípojku k pozemku č. 398/3 v k.ú. 
Havlovice,zaslanou Ing. Ivanou Duchovou, Havlovice 147, 542 32 Havlovice. 
Rada s žádostí souhlasí. 

  Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí  s žádostí o novou vodovodní přípojku k 

pozemku č. 398/3 v k.ú. Havlovice, zaslanou Ing. Ivanou Duchovou, 

Havlovice 147, 542 32 Havlovice.   

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

5.  Byla seznámena s cenovu nabídkou firmy Ateliér MAUR, Libušínská 575/82, 326 00 

Plzeň na 4ks vánočních prvků pro doplnění vánoční výzdoby v obci. S cenovou 

nabídkou souhlasí a pověřuje starostu zajištěním nákupu. 

Rada obce Havlovice rozhodla o zakoupení 4ks vánočních prvků pro 

doplnění vánoční výzdoby v obci. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

   6. Projednala návrh rozpočtového opatření č.6/2018 (viz příloha č.1).  

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.6/2018 dle přílohy 

č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

      7. Byla seznámena s podklady, které tvoří účetní závěrku obce Havlovice za    
 rok 2017. Dle Směrnice o schvalování účetní závěrky se jedná o: FIN 2-
 12(Výkaz o plnění rozpočtu), Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha – Bilance, 

          Příloha, Inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání 

          hospodaření obce a Zpráva finančního výboru týkající se průběžné 

          kontroly hospodaření.  



 

         Rada konstatuje, že účetní závěrka splňuje všechny 

         náležitosti dle směrnice a neshledala v těchto podkladech žádné nedostatky. Účetní 

         závěrku doporučuje zastupitelstvu obce po projednání schválit. 

 

          Návrh usnesení : 

 

          Rada obce Havlovice souhlasí s účetní závěrkou obce Havlovice za rok 

          2017 sestavenou k 31.12.2017. 

 

 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0 

 

          Usnesení bylo schváleno 

 

 

      8. Byla seznámena se s podklady, které tvoří závěrečný účet obce Havlovice za 

           rok 2017. Se závěrečným účtem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu 

          k projednání a schválení. 

 

          Návrh usnesení : 

 

          Rada obce Havlovice souhlasí se závěrečným účtem obce za rok 2017. 

 

           Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0 

 

           Usnesení bylo schváleno 

      9. V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále ve smyslu § 

2055 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 5 000Kč paní Ludmile Wernerové, Havlovice 

č.p. 361 za přínos při zlepšování kvality ovzduší v obci. Rada obce zároveň 

pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši                 
5 000Kč paní Ludmile Wernerové, Havlovice č.p. 361 za přínos při 
zlepšování kvality ovzduší v obci. 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

 

        10. Stanovila termín a program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                           
Havlovice na 26.června 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. Účetní závěrka obce za rok 2017 
        8. Závěrečný účet obce za rok 2017 
        9. Závěrečný účet SOJH za rok 2017 

10. Zpráva o činnosti obce za 1. pololetí 2018 
11. Diskuze 
12. Návrh usnesení 
13. Závěr 
 
 

 

       V Havlovicích dne 8.6.2018 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


