
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 13/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí      

21. října 2019 od 19:00 hodin. 

Přítomni:   Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, Stanislav Mach, Martin 

Spielberger,  

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Ručitelský závazek Vízmburk 

        2. Rozpočtové opatření č.10/2019 

        3. Obecní vodovod a kanalizace – žádost o napojení 

        4. Smlouva o sdružených službách 

        5. Žádost o finanční příspěvek 

        6. Obecně závazná vyhláška 

        7. Stanovení termínu a programu 4. veřejného zasedání    
     Zastupitelstva obce Havlovice 

     

 Rada obce:  

1. Projednala poslední verzi přijetí ručitelského závazku za úvěr, který Česká spořitelna 

a.s. poskytne Sdružení pro Vízmburk, z.s. až do výše 8.000.000Kč na 

předfinancování projektu s názvem „Po stopách společné středověké historie“. Rada 

s tímto řešením souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení.    

           

          Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice souhlasí s poslední verzí přijetí ručitelského 

závazku za úvěr, který Česká spořitelna a.s. poskytne Sdružení pro 

Vízmburk, z.s. až do výše 8.000.000Kč na předfinancování projektu 

s názvem „Po stopách společné středověké historie“ a předkládá ho 

zastupitelstvu k projednání a schválení.    

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  



 

Usnesení bylo schváleno 

 

       2. Projednala návrh rozpočtového opatření č.10/2019 (viz příloha č.1).                                                 

S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

          Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtového opatření        

č.10/2019 dle přílohy č.1 a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a 

schválení. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      3. Projednala žádost o napojení pozemku p.p.č. 734/3 v k.ú. Havlovice na obecní 

vodovod a kanalizaci, kterou zaslali manželé Iva a Radek Lorencovi, Bratří 

Čapků 277, 541 01 Trutnov. Rada s napojením souhlasí. 

Návrh usnesení: 

Souhlasí s napojením pozemku p.p.č. 734/3 v k.ú. Halovice na obecní 

vodovod a kanalizaci.  

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

        4. Projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého 

napětí na roky 2020 - 2021, kterou zaslala společnost ČEZ ASCO a.s. Rada se 

smlouvou souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

           Návrh usnesení: 

          Rada obce souhlasí se smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny  

           ze sítí nízkého napětí na roky 2020 - 2021, kterou zaslala společnost ČEZ 

ASCO a.s. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 



 

       5. Projednala žádost pana Vlastimila Klepáčka, Lhota 263, Červený Kostelec o 

finanční podporu na vydání knížky s názvem „Láskobraní“. Rada rozhodla 

přispět částkou 5.000Kč. Ta bude poskytnuta formou veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů v platném znění mezi obcí Havlovice a panem 

Vlastimilem Klepáčkem, Lhota 263, Červený Kostelec. Rada obce zároveň 

pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

Návrh usnesení: 

Rada obce 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 5.000,-Kč a panem 
Vlastimilem Klepáčkem, Lhota 263, Červený Kostelec na spoluúčast při 
financování knihy s názvem “Láskobraní. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

 

6. Projednala návrh nové Obecně závazné vyhlášky obce Havlovice č.1/2019 o       

místním poplatku ze psů. Rada s návrhem souhlasí a předkládá ho 

zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení: 

Rada obce souhlasí s návrhem nové Obecně závazné vyhlášky obce 

Havlovice č.1/2019 o místním poplatku ze psů. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

         7. Stanovila termín a program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                    
  Havlovice na 29. října 2019 od 18 hodin v sále kulturního domu. 

 

       Program: 

 1. Zahájení 

 2. Volba ověřovatelů zápisu 

 3. Program zasedání 

               4. Zřízení návrhové komise 

 5. Kontrola usnesení 

 6. Vízmburk – ručitelský závazek obce 

 7. Most ve Vsi – výběr dodavatele 

 8. Rozpočtové opatření č.10/2019 



 

 9. Obecně závazná vyhláška 

10. Diskuze 

11. Přehled usnesení 

12. Závěr 

 

           V Havlovicích dne 28. 10. 2019 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


