
                                       

Obec Havlovice 

Zápis č. 13/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek     

4. října 2018 od 19 hodin. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Oprava požárního vozidla - vícepráce 

                 2. Oprava zvoničky - vícepráce 

         3. Rozpočtové opatření č.10/2018 

         4. Kotlíková dotace 

         5. Zdeněk Honzera – nová kniha 

       

Rada obce:  

      1. Byla seznámena s vícepracemi na opravě požárního vozidla Liaz CAS 25. Na základě 

místního šetření a odborného posudku opravárenské firmy rozhodla o navýšení 

prací a ceny za opravu hasičského vozidla. Rada obce zároveň pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s vícepracemi na opravě požárního vozidla 

Liaz CAS 25. Zvýšené náklady budou součástí rozpočtového opatření 

č.10/2018. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



   

     2.  Při kontrolním dnu na opravě zvoničky bylo rozhodnuto, že přístupový chodník ke 

zvoničce bude veden jinou trasou než bylo plánováno. Tím došlo k prodloužení 

délky chodníku na dvojnásobek. Rada s touto změnou souhlasí a schvaluje i 

zvýšené náklady s tím spojené. Rada obce zároveň pověřuje starostu podpisem 

dodatku č.2 smlouvy o dílo. 

 

         Návrh usnesení: 

          Rada obce souhlasí se změnou trasy přístupového chodníku i se 

zvýšenými náklady s tím spojené. Zvýšené náklady budou součástí 

rozpočtového opatření č.10/2018. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Projednala návrh rozpočtového opatření č.10/2018 (viz příloha č.1). 

Návrh usnesení : 

   Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.10/2018 dle                                  

  přílohy č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      4. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v platném znění ve výši 5000,-Kč s panem Jiřím Šolcem, Havlovice č.p. 218, 

542 32 Úpice za provedenou instalaci kotle na biomasu výměnou za kotel na 

uhlí. Rada obce zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění ve výši 
5000,-Kč s panem Jiřím Šolcem, Havlovice č.p. 218, 542 32 Úpice za 
provedenou instalaci kotle na biomasu výměnou za kotel na uhlí. 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 



 

 

 

       5. Byla seznámena s obsahem knihy pana Zdeňka Honzery s názvem “Havlovlásky”.    
  S obsahem souhlasí a stanovuje prodejní cenu 150Kč za jeden kus. 

 

           Návrh usnesení : 

    Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem knihy pana Zdeňka Honzery s 
  názvem “Havlovlásky” a stanovuje prodejní cenu 150Kč za jeden kus. 

   Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

 

           V Havlovicích dne 11.10. 2018 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


