
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 2/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý      

30. ledna 2018 od 19 hodin. 

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

Omluveni:  Martin Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Podání žádosti o dotaci - hasiči 

                 2. Kotlíková dotace 

        3. Kácení stromů 

        4. Pronájem sauny - ceník 

  

 

      Rada obce:  

 

1a) Rozhodla o podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního fondu        

   Královéhradeckého kraje z programu s názvem Obnova hasičské techniky pro obce 

   s JPO – 18RRD01 na opravu požárního vozidla LIAZ CAS 25. Pověřuje starostu 

   obce dalším jednáním v této věci. 

Návrh usnesení: 

          Rada obce Havlovice rozhodla o podání žádosti o poskytnutí dotace 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje z programu s názvem Obnova 

hasičské techniky pro obce s JPO – 18RRD01 na opravu požárního vozidla 

LIAZ CAS 25 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 

1b) Rozhodla o podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního fondu        

   Královéhradeckého kraje z programu s názvem Podpora JPO II a JPO III zřízených   

   obcí v Královéhradeckém kraji – 18RRD12 na zvýšení akceschopnosti jednotky JPO 

   III Havlovice. Pověřuje starostu obce dalším jednáním v této věci. 

Návrh usnesení: 

          Rada obce Havlovice rozhodla o podání žádosti o poskytnutí dotace 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje z programu s názvem 

Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji – 

18RRD12 na zvýšení akceschopnosti jednotky JPO III Havlovice 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

      2. V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále ve smyslu § 

2055 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 5 000Kč paní Jaroslavě Šrámkové, Havlovice 

č.p. 268 za přínos při zlepšování kvality ovzduší v obci. Rada obce zároveň 

pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši                 
5 000 Kč paní Jaroslavě Šrámkové, Havlovice č.p. 268 za přínos při 
zlepšování kvality ovzduší v obci 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

       3. Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks lípy srdčité na p.p.č. 168/4 v k.ú. 

Havlovice, kterou podal pan Luděk Astr, Havlovice 97, 542 32 Havlovice. Rada 

obce s žádostí souhlasí.  

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 1ks lípy srdčité na p.p.č. 168/4 

v k.ú. Havlovice dle žádosti. 

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

4. Zpracovala ceník pronájmu sauny platný od 1.2.2018 (viz příloha č. 1). Jedná 

se o rozšíření služby osobám nebo skupinám se zájmem o saunování mimo 

saunovací den. 

 



 

 

 

           V Havlovicích dne 6.2. 2018 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


