
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 12/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý        

12. září 2017 od 20hodin. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Základní škola - žádost 

                 2. Rozpočtové opatření č.7/2017 

        3. Spolkový kalendář 2018 

        4. Hrob J. Vika v Urnovém háječku 

                5. Kácení stromů 

                6. Cenová nabídka 

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

    Havlovice 

                        

       Rada obce:  

 

      1. a) Byla seznámena s žádostí ředitele ZŠ a MŠ Havlovice Mgr. Jaroslava Balcara o 

souhlas s převedením financí z rezervního fondu do fondu investic.  Jedná se o 

částku 350 000Kč. Rada s žádostí souhlasí. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s převedením částky 350 000Kč 

z rezervního fondu do fondu investic ZŠ a MŠ Havlovice. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 

      1. b) Byla seznámena s žádostí ředitele ZŠ a MŠ Havlovice Mgr. Jaroslava Balcara o 

souhlas s použitím fondu investic na modernizaci kuchyně ZŠ a MŠ Havlovice. Rada 

s žádostí souhlasí. 

 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s použitím fondu investic ZŠ a MŠ Havlovice 

na modernizaci školní kuchyně. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

      2. Projednala a schválila návrh rozpočtového opatření č.7/2017 (viz příloha č.1).   

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje návrh rozpočtového opatření č.7/2017 

dle přílohy č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      3. Seznámila se s grafickým návrhem spolkového kalendáře na rok 2018. 

S návrhem souhlasí a pověřuje starostu obce dalším jednáním v této věci. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce souhlasí s grafickým návrhem spolkového kalendáře na rok 
2018. 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno 

 

      4. Po předešlé dohodě s Jiřím Vikem rozhodla o umístění ostatků pana Josefa Vika 

a jeho manželky do urnového háje. Poté rozhodla o vybudování pamětní desky 

v urnovém háji na náklady obce. Tyto výdaje jsou součástí rozpočtového 

opatření č.7/2017. 

Návrh usnesení: 



 

           Rada obce rozhodla o umístění ostatků pana Josefa Vika a jeho 

manželky do urnového háje a vybudování pamětní desky na náklady 

obce. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

     5. a) Byla seznámena s žádostí o povolení pokácení 5ks dřevin rostoucích mimo les na 

p.p.č. 216/4 v k.ú. Havlovice, kterou podala Mirka Stoklásková, Havlovice 34. Rada 

obce po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.  

          Návrh usnesení :  

         Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 5ks dřevin rostoucích na p.p.č. 

216/4 v k.ú. Havlovice dle žádosti.  

         Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdrž. 0  

         Usnesení bylo schváleno 

         

     5.b) Byla seznámena s žádostí o povolení pokácení 11ks dřevin rostoucích mimo les na 

p.p.č. 807 (urnový háj) v k.ú. Havlovice, kterou podala Obec Havlovice, Havlovice 

146. Rada obce po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.  

          Návrh usnesení :  

         Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 11ks dřevin rostoucích na 

p.p.č. 807 v k.ú. Havlovice dle žádosti.  

         Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdrž. 0  

         Usnesení bylo schváleno 

 

     6.  Rada obce byla seznámena s cenovou nabídkou firmy Jiří Zelinka, Havlovice 347, na   

opravu povrchu cest k Náchodci a k hájovně. Rada s cenovou nabídkou souhlasí a 

pověřuje starostu obce zajištěním realizace akce. Tyto výdaje jsou součástí 

rozpočtového opatření č.7/2017.    

          Návrh usnesení :  

          Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou firmy Jiří Zelinka, 

Havlovice 347, na opravu povrchu cest k Náchodci a k hájovně.  



 

         Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdrž. 0  

         Usnesení bylo schváleno 

  

 

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

          Havlovice na pondělí 25. září 2017 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. Dohoda – společný školský obvod 
 8. Zpráva ředitele školy 

 9. Diskuze 

10. Přehled usnesení 

11. Závěr 

 

 

 

         V Havlovicích dne 15. 9. 2017 

 

 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


