
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 10/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý        

25. července 2017 od 18 hodin. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Dotace MZe 

                 2. Cenová nabídka 

        3. Změna využití finančního daru 

        4. Rozpočtové opatření č.5 

                        

          

     Rada obce:  

 

      1. Byla seznámena s Rozhodnutím o poskytnutím dotace z MZe na akci s názvem“ 

Kompletní oprava křížku U Mandle v Havlovicích“. Dle rozhodnutí je dotace ve výši 

133. 000Kč. S poskytnutím dotace souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy. Přijetí dotace bude součástí rozpočtové změny č.5/2017 a zároveň bude o 

tuto částku navýšena příjmová část rozpočtu obce pro rok 2017. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s přijetím dotace z Mze ve výši 133 000Kč 

na akci s názvem „ Kompletní oprava křížku U Mandle v Havlovicích“. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 

 

      2. Seznámila se s cenovou nabídkou č. 224 firmy ALAX s.r.o., Štěchovice 325, 252 

07 Štěchovice na plastový nábytek, který bude umístěn v sauně KD. Rada 

s cenovou nabídkou souhlasí a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje nákup plastového nábytku do sauny v KD. 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

 

      3. Byla seznámena s žádostí o změnu využití části finančního daru poskytnutého 

z rozpočtu obce Havlovice, kterou zaslal ČRS z.s., MO Havlovice. Část 

finančního daru bude využit na rekonstrukci sádek u rybárny. Rada se změnou 

souhlasí. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce souhlasí se změnou využití části finančního daru poskytnutého 
z rozpočtu obce Havlovice na rok 2017. 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

 

      4. Projednala a schválila návrh rozpočtového opatření č.5/2017 (viz příloha č.1).   

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.5/2017 

dle přílohy č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

          V Havlovicích dne 31. 7. 2017 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


