
                                       

Obec Havlovice 

Zápis č. 9/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek     

12. července 2018 od 18 hodin. 

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

Omluveni: Martin Spielberger, Martin Dvořáček 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Oprava zvoničky 

                 2. Nové pohledy obce 

         3. Zídka v parku T.G.M. 

         4. Lípa republiky 2018 

         5. Rozpočtové opatření č.7/2018 

         6. ZŠ a MŠ Havlovice - žádost 

 

   Rada obce:  

 

      1. Byla seznámena s průběhem oprav zvoničky na skále, které zahájila firma TES  98, 

Černá Voda 580, 542 01 Žacléř. Po rozkrytí střešní krytiny byl zjištěn havarijní 

stav střešní konstrukce, který si vyžádá navýšení výdajů na celkovou opravu. 

Rada obce pověřuje starostu k dalšímu jednání v této věci. 

      2. Souhlasí se zhotovením 6 různých druhů pohledů dle předložených návrhů v 
celkovém nákladu 6.000 ks určených pro potřeby obce a našich spolků. 

    Návrh usnesení: 

          Rada obce Havlovice souhlasí se zhotovením 6 různých druhů pohledů v 
celkovém nákladu 6.000 ks. 

 Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0  zdrž.  0  



 

Usnesení bylo schváleno. 

      3. Souhlasí s provedením dodatečných stavebních úprav v parku T.G.M. dle 
předložené cenové nabídky, kterou podala firma STRKO – Josef Středa, Starý 
Rokytník 234, 541 01 Trutnov. Částka na stavební úpravy bude součástí 
rozpočtového opatřrení č. 7/2018. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s provedením stavebních úprav v parku 
T.G.M. dle předložené cenové nabídky, kterou podala firma STRKO – Josef 
Středa, Starý Rokytník 234, 541 01 Trutnov. 

Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

          4. Byla seznámena s předběžnými náklady na osazení Lípy republiky v obci ke 
100. výročí vzniku Československa. Rada s finanční částkou souhlasí. Částka 
bude součástí rozpočtového opatření č. 7/2018. 

  Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí  s předběžnými náklady na osazení Lípy 

republiky v obci ke 100. výročí vzniku Československa.  

Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

5. Projednala návrh rozpočtového opatření č.7/2018 (viz příloha č.1).  

     Návrh usnesení : 

     Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.7/2018 dle        

    přílohy č.1. 

     Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0  zdrž.  0  

 

     Usnesení bylo schváleno 

6. Byla seznámena s žádostí ředitele ZŠ a MŠ Havlovice o převedení financí 

z rezervního fondu do fondu investic (FRIM) a o udělení souhlasu s použitím 

fondu investic na nákup nového spotřebiče do kuchyně ZŠ Havlovice. Rada obce 

souhlasí s převedením financí z rezervního fondu ZŠ a MŠ Havlovice do FRIM a 

uděluje souhlas s použitím fondu investic na nákup nového spotřebiče do kuchyně 

ZŠ Havlovice. 

 



 

    Návrh usnesení : 

 Rada obce souhlasí s převedením financí z rezervního fondu ZŠ a MŠ   
Havlovice do FRIM a uděluje souhlas s použitím fondu investic na       
nákup nového spotřebiče do kuchyně ZŠ Havlovice. 

     Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0  zdrž.  0  

    Usnesení bylo schváleno 

 

       
 

       V Havlovicích dne 13.7. 2018 

 

 

  

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


