
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 15/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý      

26. listopadu 2019 od 18:00 hodin. 

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

Spielberger,  

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

        2. Návrh plánu práce obce na rok 2020 

        3. Návrh finančního plánu pro hospodářskou činnost na rok 2020 

        4. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice 

        5. Návrh střednědobého výhledu obce na roky 2021 a 2022 

        6. Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2021 a 2022 

        7. Rozpočtové opatření č.11/2019 

        8. Návrh smlouvy VB – ČEZ distribuce 

        9. Stanovení termínu a programu 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

     Havlovice 

 

  

     

 Rada obce:  

     1. Byla seznámena s návrhem rozpočtu obce Havlovice na rok 2020 (viz příloha č.1). 
         S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení. 
 
      Návrh usnesení: 

  Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2020 dle                                                                                     
 přílohy č. 1. 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 



 

2. Seznámila se s návrhem plánu práce obce Havlovice na rok 2020 (viz příloha č.2) 
 S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení  
Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem plánu práce obce Havlovice na 

rok 2020 dle přílohy č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 
  3. Seznámila se s návrhem finančního plánu pro hospodářskou činnost na rok 2020  
 (viz příloha č.3). S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu obce 
 k projednání a schválení. 

 
 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem finančního plánu pro 
 hospodářskou činnost na rok 2020 dle přílohy č. 3. 

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 
      4. Ředitel ZŠ a MŠ Havlovice předložil návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2020 
 (viz příloha č.4). Rada obce s návrhem souhlasí a a předkládá ho zastupitelstvu 
 obce k projednání a schválení.  

 
  Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na 
 rok 2020 dle přílohy č. 4. 

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  
 

 5. Byla seznámena s návrhem střednědobého výhledu obce Havlovice na roky 2021 a 
 2022 (viz příloha č.5). Rada obce s návrhem souhlasí a předkládá ho 
 zastupitelstvu obce k projednání a schválení.  

 
  Návrh usnesení: 

  Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem střednědobého výhledu obce   
  Havlovice na roky 2021 a 2022 dle přílohy č. 5. 

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

  6. Ředitel ZŠ a MŠ Havlovice předložil návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ  

   Havlovice na roky 2021 a 2022 (viz příloha č.6). Rada obce s návrhem souhlasí 

   a předkládá ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení.  

 



 

 
 

  Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem střednědobého výhledu ZŠ a MŠ   
 Havlovice na roky 2021 a 2022 dle přílohy č. 6. 

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 
     7. Projednala návrh rozpočtového opatření č.11/2019 (viz příloha č.7).                                                 

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

          Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtového opatření        

č.11/2019 dle přílohy č. 7 a předkládá ho zastupitelstvu k projednání 

a schválení. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

8. Projednala návrh smlouvy pro provedení úhrady za zřízení věcného břemene na p.č.   
    744/12 ve výši 1.000Kč, kterou zaslal ČEZ distribuce a.s. Rada s návrhem souhlasí a   
    pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

          Návrh usnesení : 

    Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem smlouvy pro provedení úhrady 
    za zřízení věcného břemene na p.č. 744/12 ve výši 1.000Kč, kterou zaslal  
    ČEZ distribuce a.s. 
 
    Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno 

 
       9. Stanovila termín a program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                    

  Havlovice na 17. prosince 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. Zpráva o činnosti rady obce 

7. Zpráva o činnosti obce za rok 2019 



 

8. Revokace usnesení zastupitelstva obce 

9. Rozpočtové opatření č. 12/2019 

10. Oprava mostu ve Vsi – smlouva s dodavatelem 

11. Ručitelský závazek obce - smlouva 

12. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2020 

13. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2021 a 2022 

14. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

15. Plán práce obce na rok 2020 

16. Finanční plán pro hospodářskou činnost obce na rok 2020 

17. Střednědobý výhled obce na roky 2021 a 2022 

18. Pozemkové záležitosti 

19. Žádost o dotaci na KÚ KHK 

20. Diskuze  

21. Přehled usnesení 

22. Závěr 

 

 

 
     V Havlovicích dne 2. 12. 2019 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


