
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 14/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí        

30. října 2017 od 19 hodin. 

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

Omluveni: Martin Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Účelová investiční dotace 

                 2. Rozpočtové opatření č.9/2017 

        3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

        4. Zřízení věcného břemene 

 

      Rada obce:  

 

1.  Byla seznámena s rozhodnutím o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím 

prostřednictvím kraje z ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky ve výši 40.000Kč (viz příloha č.1). Souhlasí 

s přijetím dotace. Finanční částka bude součástí rozpočtového opatření č. 9/2017. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s přijetím účelové neinvestiční dotace  

prostřednictvím kraje z ministerstva vnitra – generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 40.000Kč  

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

 



 

 

      2. Projednala návrh rozpočtového opatření č.9/2017 (viz příloha č.2).   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.9/2017 dle přílohy 

č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

3.  Byla seznámena se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, 

který provedli zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor 

ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz. Přezkoumáním nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. Rada bere zprávu z přezkoumání na vědomí. 

 

      4. Byla seznámena se smlouvou o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí 

Havlovice a Antonínem Kociánem, Havlovice 58, 542 32 Úpice na parcelní číslo 

1186/2 s druhem pozemku orná půda o výměře 14806 m2. Se zněním smlouvy 

souhlasí. Dále pověřuje starostu obce zřízením věcného břemene na p.p.č. 1129 

v k.ú. Havlovice mezi majitelem Lubošem Krausem, Havlovice 120, 542 32 Úpice a 

obcí Havlovice. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene – 

služebnosti uzavřenou mezi obcí Havlovice a Antonínem Kociánem, 

Havlovice 58, 542 32 Úpice na parcelní číslo 1186/2 s druhem pozemku 

orná půda o výměře 14806 m2. 

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

          V Havlovicích dne 1. 11. 2017 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


